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Serveis
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Ajuntament:
De dilluns a divendres, d’11.00 h a 13.00 h de la tarda

Servei d’Urbanisme:
L’arquitecte atendrà les consultes dos dijous de cada mes, 
de 12.00 h a 13.30 h

Jutjat de Pau:
Dimarts de 12.00 h a 13.00 h

Casal del poble:
Dilluns a divendres de 17.00 h a 19.00 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:
Montse Perramont, 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
De dilluns a diumenge de 8.00 h a 21.00 h

Misses:
Diumenges i festius, a 2/4 d’11.00 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 9.00 h a 11.00 h del matí

Ajuntament  972 59 10 51
Fax   972 59 08 01
Pàgina web  www. maiademontcal.org
E-mail   ajuntament@maiademontcal.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

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

HORARIS >>>>>>>>>>>>>> TELÈFONS D’INTERÈS >>>>>>>>
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Editorial

Amb la col·laboració de:

3
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27 | Fem petar la xerrada

31 | Entitats
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34 | Salut

36 | Medi ambient

38 | Temps era temps

Un o altre, per no dir tots plegats, vivim una situació difícil, 
d’angoixa del tot estranya, d’ignorància del que ens passarà 
demà, de continus canvis involuntaris, d’alteracions de la 
nostra vida quotidiana i el patiment pel nostre futur i el dels 
nostres fills. 

Però hem de ser valents; hem de tenir fe i esperança 
que tot anirà bé i amb bona voluntat i harmonia, podrem 
tirar endavant.

Hem de pensar que som uns afortunats de viure en un 
poble com el nostre, amb un meravellós entorn del qual 
en podem gaudir, tant de forma lúdica, tot aprofitant de 
conèixer els molts desconeguts indrets dignes de ser vi-
sitats, com escoltar i aprendre dels consells de la gent 
que ens envolta, bé sigui per conrear un hort o bé com 
saber aprofitar els recursos naturals que ens envolten. Els 
nostre poble és ric en persones amb molts coneixements 
i experiències, aprofitem-ho!

Tot plegat ens ha d’ajudar com aquell condiment en un 
bon cuinat, i perdoneu la comparació, però són les petites 
coses les que ens poden ajudar al dia a dia.

Segur que tot el que feu valdrà la pena.

No us desenciseu i lluiteu per allò que creieu i davant de 
tot: Il·lusió i esperança.

Recordeu que sempre estarem al vostre costat i que ple-
gats seguirem aquest difícil camí.

Us desitjo el millor per a aquest any.

L’alcalde

Editat per:  Ajuntament de Maià

Redacció:   Regidoria de Maià (continguts), Dolors Olivé (coordinació i periodisme)

Portada:   Detall de la porta de l’església de sant Vicenç de Maià (fotografia de Carmina Romero)

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

Impressió:  Palahí, AG

Dip. legal:   GI-446-2007
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Actes
Municipals

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2010
1.- S’APROVA L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29/09/2010, 
L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 3/11/2010 I L’ACTA 
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 17/11/2010
 
2.- DECRETS DE L’ALCALDIA
S’atorga llicència d’instal·lació d’una grua-torre, a la casa 
de Can Pou.
S’adjudica el contracte menor d’obres “Projecte de 
Franges reductores de velocitat al nucli de Maià de 
Montcal, Dosquers i Bruguers” a l’empresa Agustí i Ma-
soliver, SA.
S’atorga llicència municipal d’obres per al projecte de 
nova distribució interior en la planta baixa de la casa de 
Can Canet Nou.
S’adjudica el contracte menor d’obres “Projecte 
d’instal·lació d’ACS solar al camp de futbol de Maià de 
Montcal” a l’empresa Xavier Portas Arbussa. 

3.- S’APROVEN DESPESES, per un import de 988,75 euros

4.- ES PROPOSA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
A l’Associació Espanyola Contra el Càncer.
A l’AMPA El Petit Comte de Besalú.
Al Club Esportiu Maià.

5.- S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ 
D’ACS SOLAR AL CAMP DE FUTBOL DE MAIÀ DE MONTCAL

6.- S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL 
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’APROVA EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE 
MONTCAL I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A LA 
DELEGACIÓ I ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ, SE-
GURETAT I CONTROLS D’ACTIVITATS, ESTABLIMENTS, INFRAES-
TRUCTURES I EDIFICIS

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 21 DE GENER DE 2011
1.- CONSTITUCIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL DE 
MAIÀ DE MONTCAL PER A LES PROPERES ELECCIONS A CAM-
BRES AGRÀRIES 2011

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 28 DE GENER DE 2011
1.- S’APROVA L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
25/11/2010.

2.- S’APROVA PROVISIONALMENT EL PLA D’ORDENACIÓ URBA-
NÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE MAIÀ DE MONTCAL

3.- DECRETS DE L’ALCALDIA
S’aprova la factura per treballs executats a l’obra “Projec-
te Franges reductores de velocitat al nucli de Maià, Dos-
quers i Bruguers”.
S’aprova la factura per treballs de neteja i desbrossament 
dels camins rurals del municipi de Maià de Montcal.
S’adjudica el contracte de serveis per la redacció del Pro-
jecte de Reparcel·lació de la Urbanització del Molí d’en 
Llorenç, a SOLÉ ROMAN ARQUITECTES, SL.
S’aprova la factura per treballs d’implantació del compos-
tatge casolà.
S’aprova la factura, pel 15% restant dels honoraris co-
rresponents a l’emissió de rebuts o derrames de la ur-
banització.
S’autoritza l’aprofitament com a pastures per una explo-
tació de boví de carn en règim extensiu, de la finca Can 
Jonqueres de Maià de Montcal.
S’atorga la llicència municipal d’obres per posar una tanca 
perimetral per explotació extensiva de vaques a la finca 
de Can Jonqueres.
S’autoritza a tenir cinc burros catalans, sense finalitat de 
lucre i per a consum propi, a la finca de Cal Batu de Dos-
quers d’aquest municipi.

4.- S’APROVEN DESPESES, per un import de 3.387,25 euros

5.- ES PROPOSA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
A l’AMPA IE Salvador Vilarrasa de Besalú i el Club BTT 
Besalú DESFRENATS per poder realitzar la 5a Pedalada 
Infantil el dia 10 d’abril de 2011, atès que aquesta activitat 
també va adreçada als nens i nenes de Maià de Montcal 
i Dosquers.
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A l’Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú, per 
poder dur a terme les Jornades Culturals els dies 23, 24 
i 25 de febrer, i que enguany les jornades es dedicaran 
“als boscos”.
 
6.- S’APROVA EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PAR-
TICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTA-
CIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
DELS TREBALLS RELATIUS A L’ANÀLISI, REVISIÓ I ACTUALITZA-
CIÓ DE PREUS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 
D’ACTUACIÓ N. 4 “MOLÍ D’EN LLORENÇ”

7.- S’APROVA EL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA D’UN PARC URBÀ 
DE SALUT DEL DIPSALUT- ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA A L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL

8.- S’APROVA EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONT-
CAL I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A LA DELEGACIÓ 
I ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I CONTROLS 
D’ACTIVITATS, ESTABLIMENTS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS

9.- S’APROVA SOL·LICITAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA CON-
SISTENT EN UNA PÒLISSA DE CRÈDIT AMB EL BANC SABADELL 

10.- S’APROVA EL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL CORRES-
PONENT A L’EXERCICI 2011

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2011
1.- S’APROVA L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 
21/01/2011 I L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28/01/2011
 
2.- DECRETS DE L’ALCALDIA
S’aprova la factura per treballs de “Projecte d’instal·lació 
d’ACS solar al Camp de Futbol municipal.
S’aprova la factura per treballs topogràfics de les diferents 
zones i espais contigus la Urbanització Molí d’en Llorenç.
S’aprova la factura a compte dels honoraris correspo-
nents a la redacció del Projecte de Reparcel·lació de la 
Urb. Molí d’en Llorenç.
S’aprova sol·licitar al Banc Sabadell, oficina de Besalú, 
l’obertura de dos comptes corrents a nom de l’Ajuntament 
de Maià de Montcal.
S’aprova autoritzar per posar 30 cabres de pastura a la 
finca de Can Marçal de Dosquers, d’aquest municipi, per 
a consum propi i sense finalitat de lucre, per tal que facin 
la neteja i manteniment de la finca.

S’aprova la factura per les 83 hores de formació del tre-
ballador del SOC.
S’aprova la factura per treballs i material d’arranjament de 
la piscina municipal.
S’aprova la factura per la reparació del sistema d’alarma.
S’aprova la factura per carregar extintor.
S’aprova la factura per diverses reparacions realitzades al 
tractor tallagespa, i material divers.
S’aprova la factura per les diferents festes que s’han dut a 
terme a Maià de Montcal any 2010.
S’aprova la factura per les diferents festes que s’han dut a 
terme a Maià de Montcal any 2009.
S’aprova la factura per arranjament de camins municipals.
S’aprova la factura per 1 contenidor de 1000 litres amb 
tapa plana. 
S’aprova la factura per tòners per a impressores de 
l’Ajuntament.
S’aprova la factura per uns lots de Nadal per als treballa-
dors de l’Ajuntament.
S’aprova la factura per una pilona mòbil per a les places 
de la Cellera.
S’atorga la llicència d’obres per reforma del mas unifami-
liar aïllat al Mas Can Goita de Dosquers, del municipi de 
Maià de Montcal. 
S’atorga la llicència d’obres per la col·locació d’una tanca al 
polígon 2 parcel·la 68 del municipi de Maià de Montcal.
S’atorga concedir a la Parròquia de Maià de Montcal una 
subvenció per ajudar en les despeses de la instal·lació 
d’un sistema electrònic a la campana de l’església de 
Sant Vicenç de Maià de Montcal.
S’atorga la llicència municipal d’obres per pavimentar 
50m2 de la finca del Solar d’aquest municipi. 
S’aprova la factura per feines no incloses en el Projecte 
de Rehabilitació de la teulada de les antigues escoles. 

3.- CONVALIDACIONS
Es proposa al Ple de l’Ajuntament la convalidació dels de-
crets d’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 11 de març de 2011
S’aproven els pressupostos per treballs de neteja i des-
brossament dels marges de diversos camins municipals 
en terrenys forestals i el pressupost per arranjament del 
ferm d’un tram del camí Ramader.
I sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per la 
neteja i desbrossament dels marges dels camins munici-
pals de Maià de Montcal i per l’arranjament del ferm d’un 
tram del camí Ramader.

4.- DESPATX D’OFICI
L’alcalde dóna compte al ple que la Comissió d’Urbanisme 
de Girona, el passat dia 16 de març de 2011, va aprovar el 
POUM de Maià de Montcal, supeditant-ne la publicació en 
el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un 
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Actes
Municipals

text refós. L’alcalde, Sr. Alsina, comenta que l’esmentada 
Comissió va acordar entre d’altres unes modificacions al 
sector del Molí d’en Llorenç i al carrer Girona que s’hauran 
d’incloure en el text refós.

5.- S’APROVEN DESPESES, per un import de 2.257,83 euros

6.- ES PROPOSA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
A l’ADF de Maià de Montcal, per tal de poder seguir rea-
litzant les tasques de conscienciació, prevenció i extin-
ció d’incendis en el municipi de Maià de Montcal.

7.- S’APROVA LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 I ÚLTIMA DE 
L’OBRA “URBANITZACIÓ DE LES PLACES DEL VEÏNAT DE LA CE-
LLERA I MILLORA DELS ACCESSOS DE L’ENTORN DEL CEMENTI-
RI” DEL MUNICIPI DE MAIÀ DE MONTCAL

8.- S’APROVA INICIALMENT EL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA 
DE MAIÀ DE MONTCAL

9.- S’APROVA INICIALMENT LA REVISIÓ D’UNS DOCUMENTS RELA-
TIUS AL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL
Els documents relatius al Pla de Protecció Civil d’aquest 
municipi que s’han de revisar són:

- Document bàsic revisió 01.
- Manual d’actuació bàsic revisió 01. 
- Manual d’actuació per a emergències sísmiques 
  revisió 01.
- Annexos generals.
- Programa d’implantació i manteniment dels 
  manuals anteriors.

10.- S’APROVA EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE 
MONTCAL I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A LA 
DELEGACIÓ I ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ, SE-
GURETAT I CONTROLS D’ACTIVITATS, ESTABLIMENTS, INFRAES-
TRUCTURES I EDIFICIS

11.- S’APROVA EL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ABORDAT-
GE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE 
SEXE DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL

12.- S’APROVA EL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE 
CERTIFICACIÓ I L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL DE 

PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CERTIFICACIÓ DIGITAL COM A ENTI-
TAT DE REGISTRE idCAT

13.- S’APROVA DELEGAR EN EL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA, JU-
RÍDICA  TÈCNICA PER A LA CONTRACTACIÓ, L’EXECUCIÓ I LA 
DIRECCIÓ DE LES OBRES “PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DEL 
CASAL DEL POBLE DE MAIÀ DE MONTCAL”

14.- S’APROVA DELEGAR EN EL CONSELL COMARCAL DE LA GA-
RROTXA L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA, JURÍDICA 
I TÈCNICA PER A LA CONTRACTACIÓ, L’EXECUCIÓ I LA DIRECCIÓ 
DE LES OBRES “PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCALA 
D’EMERGÈNCIA AL CASAL” DE MAIÀ DE MONTCAL

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2011 
SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL DE MAIÀ 
DE MONTCAL, PER A LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS 
2011

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2011 
ES PROPOSA APROVAR L’AVANÇAMENT DEL PLE ORDINARI DEL 
PROPER MES DE MAIG PER AL DIA 6 DE MAIG, atesa la convo-
catòria de les eleccions municipals per al dia 22 de maig de 
2011

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 6 DE MAIG DE 2011
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
25/03/2011 I DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS EXTRAOR-
DINÀRIES DEL DIA 26/04/2011

2.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Decret d’aprovació de la factura a compte dels honoraris 
corresponents a la redacció del Projecte de Reparcel·lació 
de la Urbanització del Molí d’en Llorenç.
Decret per atorgar la llicència municipal d’obres per enra-
jolar i realitzar ventilació al bany al C/ Sant Vicenç, 46, del 
municipi de Maià de Montcal.
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Decret per atorgat la llicència municipal d’obres per a 
construcció d’una piscina al Mas Riera, del municipi de 
Maià de Montcal.
Decret de l’Alcaldia de data 7 d’abril de 2011. Elaborar la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2010.
Decret d’aprovació de la factura per treballs d’elaboració 
del número 8 de la revista municipal MALIANA correspo-
nent a l’hivern 2010.
Decret per atorgar la llicència municipal d’obres per diver-
ses obres de manteniment al C/ Sant Vicenç, 34.

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

Decret de l’Alcaldia de data 6 d’abril de 2011
S’aprova el pressupost presentat per dur a terme cursets 
de natació del 15/06/2011 al 15/09/2011 i sol·licitar a la Di-
putació de Girona una subvenció, per al foment i la pràc-
tica de l’esport.

Decret de l’Alcaldia de data 12 d’abril de 2011
Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per 
dur a terme el “Projecte de construcció d’una escala 
d’emergència al Casal” del municipi de Maià de Montcal.

Decret de l’Alcaldia de data 21 d’abril de 2011
S’aprova el pressupost per a l’adquisició de divers mate-
rial informàtic.
Se sol·licita una subvenció a la Diputació de Girona per 
facilitar l’accés a les noves tecnologies, per a l’exercici 
2011, corresponents a l’adquisició de material informàtic 
per a les dependències municipals de Maià de Montcal.

4.- S’APROVEN DESPESES, per un import de 210,91 euros

5.- ES PROPOSA APROVAR, SI ESCAU, LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
A la Comissió de Festes del Veïnat de la Cellera, per la 16a 
festa del veïnat de la Cellera, del dia 16 de juliol de 2011. 
Al Club Ciclista Pedal Maià, per dur a terme una pedalada 
popular amb BTT el dia 26 de juny de 2011.
 
6.- S’APROVA EL SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2011

7.- S’APROVA SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA LA SUB-
VENCIÓ PARCIAL DELS INTERESSOS D’UN PRÉSTEC, A CONCER-
TAR AMB UNA ENTITAT BANCÀRIA

8.- S’APROVA LA REGULACIÓ DEL TANCAMENT AMB FILAT ELÈC-
TRIC DE FINQUES AMB FINALITATS RAMADERES
Que les tanques de les finques no urbanitzables destina-
des a impedir la sortida del bestiar es realitzaran en fil 
elèctric a l’alçada de 60 centímetres del terra.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 17 DE MAIG DE 2011
1.- S’APROVA EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE 
MONTCAL I L’AJUNTAMENT DE BEUDA, ELS DOS MUNICIPIS DE LA 
COMARCA DE LA GARROTXA (Girona), PEL QUAL ES REGULA EL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE PER PART DEL MUNICIPI 
DE MAIÀ DE MONTCAL AL NUCLI DE SEGUERÓ DEL MUNICIPI DE 
BEUDA. 

2.- S’APROVA L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 
SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL

ACTA DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
En data 8 de juny de 2011 s’aprova l’acta de l’última ses-
sió ordinària celebrada el dia 6 de maig de 2011 i l’acta de 
l’última sessió extraordinària celebrada el dia 17 de maig 
de 2011.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 
CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL 11 DE JUNY DE 2011
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Regidors que integren la Corporació

Nom i cognoms           Llista electoral
Joan Gainza i Agustí (IND)        Convergència i Unió (CiU)
Carme Alsina i Rubert (IND)     Convergència i Unió (CiU)
Carmina Romero i Garasa (IND) Convergència i Unió (CiU)
Joan Bañeras i Roma (IND)     Convergència i Unió (CiU)
Josep Alabert i Rigall (IND)      Convergència i Unió (CiU)
David Ollé i Badia (IND) Convergència i Unió (CiU)
Pere Juanola i Juanola (IND)   Convergència i Unió (CiU)

ELECCIÓ D’ALCALDE
En Joan Gainza i Agustí (IND), que encapçala la llista pre-
sentada per Convergència i Unió (CiU).

PRESA DE POSSESSIÓ
L’alcalde Joan Gainza i Agustí pren possessió del càrrec 
d’ALCALDE.
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Actes
Municipals

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DE L’AJUNTAMENT PLE SOBRE 
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
DEL NOU AJUNTAMENT DEL DIA 
11 DE JULIOL DE 2011
1.- S’APROVA L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 11 DE 
JUNY DE 2011

2.- CONEIXEMENT PER PART DEL PLE DE LA COMPOSICIÓ DELS 
GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS

3.- ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES

4.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MA-
TÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE, DELEGACIONS 
(REGIDORS DELEGATS) I TRESORER

Primer Decret:
Nomenar tinents d’alcalde a les regidores següents:
1a.- Tinent d’alcalde: Carme Alsina i Rubert
2a.- Tinent d’alcalde: Carmina Romero i Garasa
A les tinents d’alcalde, com a tal, els correspondrà substi-
tuir aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves funcions i 
per ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, 
malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de 
les seves atribucions.

Segon Decret: 
Realitzar a favor dels regidors que tot seguit s’indiquen 
les següents delegacions, per les àrees, matèries, serveis 
i assumptes que s’assenyalen:
Sr. Joan Gainza i Agustí, responsable de les àrees de CON-
VIVÈNCIA, URBANISME, AGRICULTURA i RAMADERIA.
Sra. Carme Alsina i Rubert, responsable de CULTURA, 
EDUCACIÓ i PISCINA, els afers de la piscina en serà la 
responsable, però compartirà la gestió amb el regidor Sr. 
Joan Bañeras i Roma.
Sra. Carmina Romero i Garasa, responsable de MEDI 
AMBIENT, COMUNICACIÓ i PARTICIPACIÓ.

Sr. Joan Bañeras i Roma, responsable d’OBRES, CA-
MINS i SERVEIS i la gestió de la PISCINA MUNICIPAL, la 
compartirà amb la regidora Sra. Carme Alsina i Rubert.
Sr. Josep Alabert i Rigall, responsable de JOVENTUT, 
FESTES i ESPORTS.
Sr. David Ollé i Badia, responsable de BENESTAR SO-
CIAL I SALUT, TURISME, PATRIMONI i PROMOCIÓ 
ECONÒMICA.
Sr. Pere Juanola i Juanola, responsable de NOVES TEC-
NOLOGIES.

Tercer decret: 
Nomenar tresorera d’aquesta Corporació la Sra. Carme 
Alsina i Rubert, membre electiu de la Corporació.

5.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE COMPTES
La Comissió quedarà formada pels regidors següents:
President:  Joan Gainza i Agustí
  Carme Alsina i Rubert
  Carmina Romero i Garasa

6.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 
ELS ÒRGANS COL·LEGIATS ON HAGI D’ESTAR REPRESENTADA
Al Sr. David Ollé i Badia, com a representat de 
l’Ajuntament en l’assemblea de l’Associació la Garrotxa 
Terra d’Acolliment Turístic (Turisme Garrotxa). 
A la Sra. Carmina Romero i Garasa, com a representat 
d’aquest Ajuntament, davant el Casal del Poble. 
Al Sr. Joan Bañeras i Roma, com a representat d’aquest 
Ajuntament, davant de la Comissió de seguiment de 
l’explotació de l’abocador comarcal de la Garrotxa.
A l’assemblea general del Consell d’Iniciatives Locals per 
al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), 
la representant serà la Sra. Carmina Romero i Garasa
Al Sr. Josep Alabert i Rigall, com a representant de 
l’Ajuntament, davant del Club Esportiu Maià.
Al Sr. Joan Gainza i Agustí, com a representat de 
l’Ajuntament, davant del Consorci del Fluvià.
Al Sr. Joan Gainza i Agustí, com a representat de 
l’Ajuntament, davant de la Fundació Privada Garrotxa 
Líder.

7.- S’APROVA EL RÈGIM D’INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE 
LA CORPORACIÓ

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2011
1.- S’APROVA L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 11 
DE JULIOL DE 2011
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2.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Decret per atorgar llicència municipal d’obres per fer 
una barbacoa i col·locar terra en un habitació al c/ Sant 
Vicenç, 36 de Maià de Montcal.

Decret per atorgar llicència municipal d’obres per a re-
paració de filtracions d’aigua de la teulada i la terras-
sa, obertura de rasa a la vorera per impermeabilitzar 
la paret, a la casa del c/ Sant Vicenç, 38 de Maià de 
Montcal.
Decret per atorgar llicència municipal d’obres per a re-
forma interior d’habitatge, a la casa del C/ Sant Vicenç, 
8 de Maià de Montcal.
Decret per atorgar llicència municipal d’obres per a re-
construcció de mur.
Decret per atorgar llicència municipal d’obres per a re-
forma interior d’una quadra, a la casa de Ca l’Estarriola 
de Maià de Montcal.
Decret per atorgar llicència municipal d’obres per a 
construcció de cobert per a barbacoa al c/ Sant Vicenç, 
36 de Maià de Montcal.
Decret per acceptar l’ajuda econòmica concedida per 
la Diputació de Girona en Junta de Govern de data 
21/06/2011, per al finançament d’adquisició de material 
informàtic, exercici 2011.
Decret per aprovar pagar a l’Ajuntament de Besalú dins 
el mes de juliol de 2011 i a compte de la liquidació pre-
sentada corresponent a les despeses de manteniment 
del CEIP Salvador Vilarrassa de Besalú, relatives als 
cursos 2008-2009 i 2009-2010.

3.- CONVALIDACIONS
Es proposa al Ple de l’Ajuntament la convalidació dels 
decrets d’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2011
Aprovar el pressupost per l’obra Construcció d’un magat-
zem municipal i aprovar el pressupost de Joan Bosch, 
per a l’arranjament de la piscina municipal de Maià de 
Montcal. I sol·licitar a la Diputació de Girona una sub-
venció per a les esmentades obres i per al finançament 
de la despesa corrent d’energia elèctrica d’aquest muni-
cipi de Maià de Montcal, totes dins el marc del “Fons de 
Subvencions 2011”.

4.- S’APROVEN DESPESES, per un import de 605,66 euros

5.- ES PROPOSA APROVAR, SI ESCAU, LA CONCESSIÓ DE SUB-
VENCIONS
A la Fundació Esclerosi Múltiple, per a la lluita contra 
l’esmentada malaltia.
A la Fundació Catalana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica, 
per a la lluita contra l’esclerosi lateral amiotròfica i els 
seus efectes socials.

Al Sr. Salvador Moreno Riba, amb una inserció a la Revis-
ta Història i Patrimoni.
A l’Associació Molí d’en Llorenç de Maià de Montcal, per 
tal de poder dur a terme la Festa de la Urbanització del 
Molí d’en Llorenç, que enguany serà del dia 30 de juliol.
 
6.- S’APROVEN LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MAIÀ 
DE MONTCAL I LES DEL MUNICIPI AGREGAT DE DOSQUERS
Les dues festes locals del municipi de Maià de Montcal 
per a l’any 2012, seran les següents:

- 20 de gener de 2012, Festa Major de Sant Vicenç
- 18 de maig de 2012, Festes del Roser i Sant Isidre

I les dues festes locals del poble agregat de Dosquers per 
a l’any 2012, seran les següents:

- 18 de maig de 2012, Festes del Roser i Sant Isidre
- 25 de juliol de 2012, Festa de Sant Jaume

7.- S’APROVA DEFINITIVAMENT EL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTI-
CA DE MAIÀ DE MONTCAL

8.- S’APROVA UN CANVI DE DESTINACIÓ EXCEPCIONAL D’UNA 
OBRA DEL PUOSC, ANUALITAT 2011.
L’obra prevista, “Climatització del casal del poble” es can-
via per l’obra “Construcció d’un magatzem municipal”.

9.- S’APROVA DEFINITIVAMENT EL COMPTE GENERAL DEL PRES-
SUPOST D’AQUEST AJUNTAMENT DE L’EXERCICI DE 2010

10.- S’APROVA EL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA D’UNES XAR-
XES D’ITINERARIS SALUDABLES DEL DIPSALUT- ORGANISME DE 
SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A L’AJUNTAMENT 
DE MAIÀ DE MONTCAL

11.- S’APROVA LA MOCIÓ 11 DE SETEMBRE, L’ESTELADA A 
L’AJUNTAMENT, PRESENTADA PEL COORDINADOR DE REAGRUPA-
MENT GARROTXA

12.- S’APROVA DONAR CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE MAIÀ DE 
MONTCAL, una vegada introduïdes les modificacions d’acord 
amb la resolució de data 16 de març de 2011 de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona.

13.- S’APROVA INICIALMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU 
4. DE LA URBANITZACIÓ MOLÍ D’EN LLORENÇ

14.- S’APROVA INICIALMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ  
PAU 4, DE LA URBANITZACIÓ MOLÍ D’EN LLORENÇ

15.- S’APROVA INICIALMENT L’EXPEDIENT DE REPRESA DEL 
TRACTE SUCCESSIU INTERROMPUT AL MOLÍ D’EN LLORENÇ so-
bre unes finques registrals d’origen inscrites al Registre de la 
Propietat d’Olot.
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Actes
Municipals

16.- S’APROVA INICIALMENT LA REVISIÓ D’UNS DOCUMENTS RELA-
TIUS AL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL. 
Els documents relatius al Pla de Protecció Civil d’aquest 
municipi, que s’han de revisar són:

- Document bàsic revisió 01.
- Manual d’actuació bàsic revisió 01. 
- Manual d’actuació per a emergències sísmiques 
 revisió 01.
- Annexos generals.
- Programa d’implantació i manteniment dels manuals 
anteriors.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2011
1.- S’APROVA INICIALMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL 
MAGATZEM MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL

2.- S’APROVA EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICU-
LARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJEC-
TE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCALA D’EMERGÈNCIA AL CASAL” DE 
MAIÀ DE MONTCAL PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2011
1.- S’APROVA L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE 
JULIOL DE 2011 I L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
DIA 22 DE SETEMBRE DE 2011. 

2.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Decret per concedir llicència urbanística per elevar la pa-
ret de tanca de la finca del carrer Sant Vicenç núm. 36 fins 
a l’alçada de 75 cm. respecte al nivell del terreny del pati 
de la finca veïna situada al carrer Sant Vicenç núm. 38.
Decret per denegar la llicència sol·licitada per a la rea-
lització d’unes obres de dos passos canadencs al camí 
veïnal que uneix Maià amb Queixàs en el transcórrer dins 
la finca de Can Frigola.

Decret per atorgar la llicència municipal d’obres per la 
instal·lació de tancat elèctric, a la finca de Can Frigola, 
del municipi de Maià de Montcal i es denega la llicència 
sol·licitada per a la realització d’unes obres de dos passos 
canadencs al camí veïnal que uneix Maià amb Queixàs en 
el transcórrer dins la finca de Can Frigola.
Decret per atorgar la llicència municipal d’obres per ende-
rroc de dues petites granges, a la casa de Can Jou, del 
municipi de Maià de Montcal.
Decret per a obres d’adequació de l’explotació al Mas Ca-
rol de Dosquers, del municipi de Maià de Montcal. 

3.- CONVALIDACIONS
Es proposa al Ple de l’Ajuntament la convalidació dels de-
crets d’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 5 de setembre de 2011
Aprovar la documentació tècnica de la sol·licitud de sub-
venció en el marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi 
i eficiència energètica “Auditories energètiques d’edificis 
municipals CASAL DEL POBLE”. I sol·licitar una subven-
ció a l’Institut Català d’Energia (ICAEN).
Decret de l’Alcaldia de data 9 de setembre de 2011
Sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa un ajut 
econòmic de la “Xarxa 21” destinat a la instal·lació d’un 
acumulador al camp de futbol municipal i a la construcció 
de 4 pistes per jugar a la petanca.
Decret de l’Alcaldia de data 23 de setembre de 2011
Atès que l’obra “Projecte de construcció d’un magat-
zem municipal”, que es troba inclosa en el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2011. I atès 
que l’esmentada obra ha d’estar adjudicada el proper 30 
d’octubre d’enguany, d’acord amb les bases del PUOSC,
Es resol que tota la documentació de l’expedient per a 
la contractació de l’esmentada obra s’ha de tramitar amb 
caràcter d’urgència.
Decret de l’Alcaldia de data 23 de setembre de 2011
Aprovar la factura de les actuacions que ha dut a ter-
me XAVIER PORTAS ARBUSSA, a la piscina municipal 
i sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa un ajut 
econòmic per al manteniment de les instal·lacions espor-
tives.

4.- S’APROVEN DESPESES, per un import total de 9.806,98 euros

5.- S’APROVA LA MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA 

6.- S’APROVA NOMENAR AL SR. JOAN GAINZA I AGUSTÍ COM A 
REPRESENTAT D’AQUEST AJUNTAMENT DAVANT DEL CONSORCI 
LOCALRET 

7.- S’APROVA LA RATIFICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE 
MONTCAL A LA CARTA INTERNACIONAL PER CAMINAR (Interna-
cional Charter 3)
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8.- S’APROVA DEFINITIVAMENT LA REVISIÓ D’UNS DOCUMENTS 
RELATIUS AL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE MAIÀ DE 
MONTCAL 

-Document bàsic revisió 01.
-Manual d’actuació bàsic revisió 01. 
-Manual d’actuació per a emergències sísmiques revisió 01.
-Annexos generals.
-Programa d’implantació i manteniment dels manuals 
anteriors.

9.- S’APROVA L’ELECCIÓ DE LA JUTGESSA DE PAU TITULAR 
D’AQUEST MUNICIPI, Sra. Ana M. Pérez Viza

10.- S’APROVA L’ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA 
D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I D’EXISTÈNCIA DE LA CONSIGNA-
CIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’OBRA “PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
D’UNA ESCALA D’EMERGÈNCIA AL CASAL” DE MAIÀ DE MONTCAL 
(PUOSC 2011)

11.- S’APROVA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CON-
SELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE 
MONTCAL PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ADMINISTRATIVA PER 
A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM 
MUNICIPAL (PUOSC 2011)

12.- S’APROVA LA MODIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE CAMINS MU-
NICIPAL ALS EFECTES D’INCLOURE-HI EL CAMÍ DE CAL PLATAIRE 
A CA L’AYATS

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2011
1.- S’APROVA L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE 
PER LA REALITZACIÓ DE L’OBRA CONSISTENT EN “PROJECTE 
DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCALA D’EMERGÈNCIA AL CASAL” 
DE MAIÀ DE MONTCAL, INCLOSA EN PUOSC 2011, a l’empresa 
J.BOSCH SALA

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2011
1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL DE MAIÀ 
DE MONTCAL, PER A LES PROPERES ELECCIONS A CORTS GENE-
RALS 2011

2.- S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
DE MAGATZEM MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL

3.- S’APROVA LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A 
L’EXERCICI 2012
Es modifiquen les següents ordenances fiscals:

- Ordenança fiscal núm. 3, Reguladora de l’impost so-
bre vehicles de tracció mecànica
- Ordenança fiscal núm. 4, Reguladora de l’impost so-
bre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana
- 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 adminis-
tratius
Annex 2. Taxa per l’expedició de llicències urbanísti-
ques
Annex 3. Taxa per la tramitació de les activitats subjec-
tes a autorització, llicència i comunicació prèvia previs-
tes a la llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció 
i control ambiental de les activitats i de les activitats 
innòcues i a la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles i les activitats recrea-
tives
Annex 4. Taxa per la prestació del servei de clavegue-
ram
Annex 5. Taxa per la prestació del servei de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus 
urbans
Annex 6. Taxa per concessió de sepultures i la pres-
tació del servei de manteniment dels cementiris muni-
cipals
Annex 7. Taxa pel subministrament domiciliari d’aigua 
potable
Annex 8. Taxa per la prestació del servei de piscina de 
la zona esportiva municipal
Annex 9. Taxa per a la tramitació de les inspeccions 
administratives en matèria de salut pública als establi-
ment oberts al públic
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MILLORES 
AL MUNICIPI

INSTAL·LACIÓ DEL PARC URBÀ DE SALUT REALITZAT PEL DIPSALUT 
(ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA)

INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D’ITINERARIS SALUDABLES REALITZAT 
PEL DIPSALUT (ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA)

El Parc Urbà de Salut, situat a la zona esportiva municipal, 
entre el camp de futbol i la zona esportiva, és un conjunt 
d’aparells pensats per fer un exercici físic.

El 2011 es van fer un total de set sessions de dinamització, 
el 2012 també n’hi haurà, un professional es desplaçarà al 
parc de salut per explicar-nos el funcionament dels diferents 
aparells i els dies de la dinamització seran els següents:

Dimecres 11 de gener de 2012 a les 16.00 h.• 
Dimecres 8 de febrer de 2012 a les 16.00 h.• 
Dimecres 7 de març de 2012 a les 16.00 h.• 

Els itineraris saludables són camins que passen tant per dins 
del nucli urbà com pels seus entorns. Estan connectats entre 
ells formant xarxes d’itineraris saludables. Totes les xarxes 
comparteixen senyalització, que marca la direcció a seguir, 
els quilòmetres de cadascun dels itineraris... L’estructura en 
forma de xarxa permet que cadascú es confeccioni un reco-
rregut a mida segons l’estona i la distància que vol recórrer 
−des de 2 a 10 quilòmetres− i que es pugui efectuar aquest 
exercici mentre es duen a terme les activitats del dia a dia. 

Les xarxes d’itineraris saludables estan pensades per faci-
litar i promoure l’acció de caminar. Permeten fer-ho d’una 
manera conscient, coneixent exactament la distància que es 
camina i observant la progressió que es va fent a mesura 
que s’utilitzen. Van dirigides a tota la població, ja que no re-
quereixen d’una preparació física especial. Estan ideades i 
implantades per Dipsalut (l’Organisme de Salut Pública de la 
Diputació de Girona) en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Maià de Montcal. Tenen l’objectiu de facilitar i promoure la 
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OBRA: PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
D’UNA ESCALA D’EMERGÈNCIA AL CASAL 

DEL POBLE DE MAIÀ DE MONTCAL

DESFIBRIL·LADOR

ARRANJAMENT CEMENTIRIS 
DE MAIÀ I DOSqUERS

OBRA: CONSTRUCCIÓ DE 
qUATRE PISTES DE PETANCA

pràctica d’activitat física per tal de contribuir a la millora de la 
salut dels ciutadans. 

El 2011 es van realitzar un total de quatre sessions dirigides 
per un dinamitzador que va explicar la xarxa i com treure’n 

el màxim profit, a interpretar la senyalització, a seguir certes 
normes per tal d’evitar riscos... També s’orienta als assis-
tents sobre la rutina d’activitat física més adequada per a 
ells i s’insisteix en la necessitat de complementar l’exercici 
periòdic amb una alimentació equilibrada. 

L’objecte d’aquesta obra consisteix en la construcció d’una esca-
la d’emergència, per tal de poder evacuar, en cas que fos neces-
sari, l’aforament del Casal del poble de Maià de Montcal.

Aquesta obra consisteix en la construcció d’una caixa d’escala 
interior que arriba a la planta primera i que tindrà sortida exterior 
a la Plaça de l’Hort d’en Patllari. També s’hi col·loca una porta 
d’emergència.

El desfibril·lador es va instal·lar a finals de desembre davant el 
casal de poble.

Una de les propostes del nou consistori s’encaminava 
a intensificar les inversions en jardineria.

Es va creure convenient fer una inversió als cemen-
tiris de Maià i Dosquers atès que feia temps que no 
se’n feia cap.

S’intentarà que els cementiris estiguin tot l’any arre-
glats i amb les flors i plantes que pertoqui a cada 
estació.

Es construiran un total de quatre pistes per jugar a 
la petanca, dues estan situades a la zona esportiva 
municipal al costat del Parc de Salut i les altres dues 
estan ubicades al costat del parc infantil del carrer 
Sant Vicenç.
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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

CALENDARI DE TRIBUTS PER AL MUNICIPI 
DE MAIÀ DE MONTCAL EXERCICI 2012

Xaloc Pena Camps 
08/04/2011

Nora Sànchez Jou 
05/05/2011

NAIXEMENTS A MAIÀ DE MONTCAL DURANT EL 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-

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.
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El poble en viu

22 i 23 de gener: 
Festa Major de Sant Vicenç
Dissabte 22: futbol, espectacle infantil i ball.
Diumenge 23: Ofici solemne, sardanes i exhibició de hip-hop.

26 de febrer:  
Carnestoltes a Maià
A la tarda: Divertit ball de disfresses infantil al Ca-
sal del poble acompanyat de pa amb xocolata.

A la nit: CarnaMaià 2011, gresca per als més grans.

L’acte comptà amb l’actuació de Pep López. Imatge promocional de CarnaMaià 2011.

Espectacle Infantil amb el grup VIRI-VIROM. Sardanes a càrrec de la cobla VILA DE LA JONQUERA.
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6 de març:  
XII Festa de la Matança del porc
Dinar al Casal del poble amb botifarres vermelles i de pe-
rol i carn a la brasa.

13, 14 i 15 de maig:  
Festes del Roser i de Sant Isidre
Divendres 13: nit de concert.
Dissabtge14: inflables i jocs per a la mainada; futbol; 
exposició de flors i estris antics de la casa.
Diumenge15: ofici solemne i ofrena de panets; sarda-
nes; subhasta dels encants; teatre.

Diumenge 17 d’abril:
Festa del Ram
Tradicional benedicció de palmes i rams.

El dissabte durant tot el dia, castells inflables al costat del camp de futbol per 
a la mainada.

El diumenge al migdia, sardanes a càrrec de la cobla Vila de la Jonquera.

La tradicional ofrena de panets es fa el diumenge després de l’ofici.

Al Casal, el grup Els esperrucats de Gualta representà El malalt imaginari.

Tradicional subhasta dels Encants.



17

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 9 - Hivern 2012

5 de juny: 
XXVIII Aplec de Santa Magdalena 
(Santa Maria de Jonqueres)

Ofici solemne, sardanes i arrossada popular (amb venda 
de coques i rifa).

9 de juliol: 
Havaneres
Havaneres a la piscina amb el grup Ultramar, amb sopar 
de peix, menú infantil i rom cremat.

18 de juny: 
Romeria de la Mare de Déu 
del Mont

Els més grans aprofiten la diada per gaudir de la natura.

Els més petits també participen de la romeria.

L’alcalde rebé una placa de comiat pels vint anys d’alcalde.

Les havaneres van ser interpretades pel grup Ultramar.
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23 i 24 de juliol:  
Festa Major de Dosquers
23 de juliol: Sopar i ball a la fresca, amb rifa inclosa.
24 de juliol: Ofici amb orquestra i sardana al matí; sarda-
nes, trencadissa d’olles per a la mainada i rifa a la tarda.

12 d’agost:  
Banyada nocturna 
a la piscina de Maià

Banyada nocturna a la piscina de Maià amb xocolata 
i coca per a tothom.

Les sardanes van anar a càrrec de La Principal d’Olot.
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26 d’agost:  
Concert de 9cPAS
A la nit, concert a la fresca a la piscina.

11 de setembre: 
Celebració de la Diada 
de Catalunya
Al costat del camp de futbol, al matí, esmorzar, hissada 
de la senyera i cant dels Segadors, lectura de manifest 
i activitats diverses.

11 de setembre: 
Festa Infantil de comiat de l’estiu
A la tarda, jocs de cucanya i berenar.

Introducció de punts de sardana per a la mainada i grans. Taller artesà del ferro.
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2 d’octubre:  
Homenatge a la vellesa
Al matí, missa a l’església de Sant Martí de Dosquers.
Al migdia, dinar al Casal i després lliurament de records als jubilats.

La missa se celebrà amb acompanyament coral i tot seguit concert per part de la coral Josep Ruhí de Bescanó.

31 d’octubre:  
Castanyada
Sopar popular amb castanya-
da i espectacle de màgia al 
casal del poble.

13 i 20 
de desembre:  
Taller de 
Nadal
Fem bufandes amb teler.

24 de desembre:  
Cagatió

Mostra de pessebres
Al Casal es va fer una exposició de pessebres fets per nens i nenes.

FESTES DE NADAL
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26 de desembre:   
Concurs de postres 
i quina del Casal

29 de desembre: 
Pinta el Nadal al Casal

25 de desembre: 

A la missa de Nadal un grup de gent del poble (petits i grans) van acompanyar l’ofici amb cantada de nadales.
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5 de gener:  
Cavalcada de Reis
Al matí, lliurament de cartes al patge reial (Gregori) i a 
la tarda últim assaig de cançons de reis.

3 de gener: 
Taller de fanalets

Aquest any com a novetat van venir tres patges (blanc, ros i negre) amb cavalls. 
Tot un èxit!!!!

El patge Gregori i dos acompanyants.

A la tarda-nit els reis van arribar amb carrossa a Beuda i després a l’església Maià, 
on hi hagué xocolata i quina.
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7 de gener:  
Representació dels Pastorets

El Grup Excursionista Pirenaic  de 
Barcelona abans de les festes de 
Nadal va obsequiar-nos amb aquest 
petit pessebre per a l’església de 
Maià.
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Casal del poble
Activitats que es desenvolupen al Casal de Poble

Actualment vivim en una societat on ser actiu és la clau per 
mantenir-se. Els experts anomenen quatre eixos per tenir 
una vellesa activa:
 

1. Exercici físic
2. Activitat cognitiva
3. Activitat social
4. Seguiment mèdic i control de dieta

TALLER DE MEMÒRIA
Per mantenir l’activitat cognitiva, des de fa quatre anys 
l’Ajuntament de Maià de Montcal i el Casal organitzen amb el 
Centre de Serveis per a la gent gran Edat3 Besalú el Taller de 
memòria setmanal. És una activitat dirigida a mantenir l’agilitat 
mental, el grau d’atenció, la fluïdesa verbal, els raonaments 
complexos, el càlcul i la memòria, tant recent com remota. 

Tots tenim aquestes capacitats, però amb l’edat ens dismi-
nueixen la rapidesa i la qualitat, com per exemple, quan te-
nim una paraula “a la punta de la llengua” i no surt, o volem 
recordar una data important, una llista de la compra…

El cervell és un òrgan que necessita exercici! Si no l’utilitzem 
i el fem rendir, s’alenteix. 

Al taller de memòria es treballen totes aquelles capacitats 
que són importants perquè el cervell (un dels òrgans més 
importants del nostre cos) funcioni al 100%: atenció, orien-
tació, llenguatge, càlcul, raonament, memòria, apràxies. Si 
teniu ganes de treballar, us hi esperem a tots!!!

Sílvia Farrés
Edat3 Besalú.

Imatge del taller de memòria (diferent) que es fa per Nadal en què aquest any s’ha 
fet una bufanda. 
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IOGA

EL “TAI CHI CHUAN”

TOTAL BALANCE

LA PSICOMOTRICITAT I EL BALL
Amb la pràctica del ioga podem millorar el nostre estat de sa-
lut. Alliberem tensions, corregim males postures, fem exer-
cicis per observar i controlar el nostre cos i la nostra ment. 
Amb les ãsanes (les postures de ioga) aprenem a concen-
trar-nos i a dirigir els pensaments, per finalment trobar pau 
en el nostre interior.

Des del mes de setembre, cada dimarts, al casal, fem clas-
ses de ioga, on realitzem les postures correctament per po-
der gaudir dels grans beneficis del ioga, de manera que el 
nostre estat físic i mental millora.

La psicomotricitat és una pràctica educativa, preventiva o 
d’ajuda que per mitjà de la vivència del cos, el moviment i 
l’acció i la seva posterior representació, actua sobre la globa-
litat de l’infant per tal que aprengui a conèixer-se, relacionar-
se amb els altres, amb els objectes, amb l’espai i amb el 
temps, la qual cosa li facilita l’accés als aprenentatges es-
colars.

Son moltíssims els avantatges que ofereix el ball, amb ell, 
els nens aprenen a coordinar els seus moviments i moure 
el cos d’una manera que no haurien concebut, els ajuda a 
potenciar la sociabilitat, s’uneixen en aquesta activitat inte-
grant-se amb més facilitat.

Són molts els estudis que mostren que l’afició a la música 
en la infància permet que els nens aprenguin amb més fa-
cilitat conceptes matemàtics o augmentin la seva capacitat 
de memòria.

La música contribueix a adquirir determinades disciplines 
per mitjà de l’educació musical, però, a més, provoca una 
estimulació cerebral que aconsegueix millorar la capacitat 
artística en altres aspectes. Els nostres fills escolten música 
i ballen, és el reflex d’uns sentiments positius conjugats amb 
grans dosis de salubritat. 

Si creus que has perdut l’harmonia en respirar quan fas 
un moviment, aquesta és la teva activitat!

Total Balance es fonamenta en els principis del ioga, el 
tai-txi i el mètode Pilates, entre altres tècniques de relaxa-
ció amb una sola finalitat: adaptar el cos i la ment en un 
sol element.

Balance proporciona, mitjançant la música, la sincronitza-
ció dels moviments tot estimulant les capacitats físiques: 
postura, flexibilitat, respiració i tonificació, entre d’altres.

És molt recomanable per a totes aquelles persones que vo-
len deixar de banda l’estrès. És un canal d’autoconeixement 
que et permet millorar la qualitat de vida.

Aquesta tècnica és reconeguda mundialment com el mi-
llor programa de cos i ment.

Per practicar aquesta activitat no es requereix cap co-
neixement previ en altres disciplines, ja que s’adapta a 
tots els nivells de condicionament físic. 

El “TAI CHI” és un art marcial intern, íntimament lligat a la 
medicina xinesa i al “QI GONG”

“Qui practica “Tai Chi” tots els dies, 
adquireix la flexibilitat d’un nen, 
la força d’un llenyetaire, 
la salut d’una pantera 
i la pau mental d’un savi”

(clàssic xinès)
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CASAL DEL POBLE DE MAIÀ
C/ Sant Vicenç, 12,   tel. 972 59 04 04 - casaldemaiademontcal@hotmail.com

El Casal ja és al facebook! Ens trobaràs a: www.facebook.com/group.php?gid=157186534554&v=wall

CASAL ESPORTIU MAIÀ DE MONTCAL 2011
Aprenentatge i perfeccionament de la natació amb activi-
tats complementàries, com ara esports, excursions, ma-
nualitats,...

DIES:   27 de juny al 12 d’agost
LLOC:  Casal del poble i piscina municipal
EDATS:  de 3 a 12 anys
HORARIS: de 9.00 h a 13.00 h

HORARI: 
De dilluns a divendres de 17 a 19 h.
Dissabtes i diumenges de 15 a 20 h.

Fes-te soci del Casal i gaudiràs 
d’un 10% de descompte 

en les activitats que s’organitzen.
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Fem petar la xerrada
Josep Maria Alsina Seguí 
Pagès tota la vida i alcalde de Maià durant vint anys

En Josep Maria Alsina va néixer el 15 de febrer del 1941 al barri de 
Pedrinyà, al municipi de Crespià; el seu pare era de la Miana, sobre 
Sant Jaume, i la seva mare de Vilanant. 

Quan tenia 21 anys començà el servei militar, que durà 
un any i mig, a Sant Climent i al govern militar de Girona; 
en acabar la mili marxen de Pedrinyà i en Josep Maria 
es casa amb Maria del Mont Rubert Costa, de Lligordà, 
a Beuda, que fins aleshores treballava amb la seva famí-
lia, que tenia un hostalatge amb restaurant i habitacions; 
i comencen una nova etapa al Mas Llorenç, al veïnat de 
can Traver de Maià de Montcal, on s’hi instal·len per fer de 
pagesos. Acabats de casar, aviat arribà en Joan, i al cap 
de dos anys la Carme.

Com dèiem, en Josep Maria i la seva família han estat vin-
culats al Mas Llorenç durant gairebé quaranta-cinc anys; 
can Traver és un veïnat de set cases a tocar el terme de 
Beuda, i el Mas Llorenç és una casa pairal, com ens expli-
ca en Josep Maria, en què “hi havia estada per als amos, 
els estius hi venien tots..., hi podien viure deu famílies 
senceres; la dona preparava la casa quan hi venien els 
amos d’Olot”. Ara fa tres anys que han deixat el mas Llo-
renç i estan en una casa al nucli de Maià, al carrer Girona. 
Al mas ara hi podem trobar la seu de l’Associació Waldorf 
Steiner de Girona Vers el sol, que ofereixen serveis edu-
catius seguint la pedagogia Waldorf, i les altres sis cases 
de can Traver, que abans eren ocupades per pagesos, 
ara són segones residències.

Alcalde de Maià de Montcal del 1991 fins al 2011

Quan tenia quaranta i pocs en Josep Maria començà la 
seva trajectòria en el món de la política municipal, impli-
cació que el duria a convertir-se amb 50 anys en l’alcalde 
de Maià, càrrec que ocuparia durant 20 anys, del 1991 
fins al 2011.

Havia estat regidor d’agricultura les dues legislatures an-
teriors al 1991, i quan l’alcalde que hi havia, en Joan Pou 
Cabratosa, va dir que no es presentava, un grup de perso-
nes, algunes de les quals havien estat als anteriors grups 
de govern municipal i d’altres no, tenien clar “que ens vo-
líem presentar”, perquè no els agradava l’altra alternativa 
que hi havia, però, com recorda en Josep Maria, “vam 
estar tres mesos marejant la perdiu, decidint qui encapça-
lava la candidatura: tots estàvem d’acord a presentar la 
candidatura però ningú no la volia encapçalar, ningú no Joan Gainza pren el relleu de Josep Maria Alsina al capdavant del Consistori.
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volia anar davant, i quan s’acabava el temps em vaig de-
cidir, i jo havia guanyat les eleccions i es pot dir que era 
alcalde però encara no m’ho creia”.

Pel que fa al nombre de regidors obtinguts per la candi-
datura encapçalada per Josep M. Alsina al llarg d’aquests 
anys, el 1991, la primera legislatura a què es presentaren, 
ho van fer com a independents, i el resultat va ser de 4 re-
gidors per a aquest grup d’independents i 3 per a CiU; en 
les properes convocatòries el grup de Josep M. Alsina es 
presentà com a independent per a CiU i obtingué el 1995 
tots el 7 regidors, n’obtingué 4 el 1999 i el 2003, que el 
grup CIM en tragué 3; finalment, en les eleccions de 2007, 
5 regidors per a Convergència i 2 per a ERC-AM.

Ens explica que recorda del primer any com a alcalde “que 
vas molt peix”, perquè abans era regidor però era l’alcalde 
qui ho portava tot; “se’t fa un munt que no saps com te 
n’has de sortir, però en van reforçar molt els regidors”, i 
les coses van anar rutllant i van anar sortint. 

En Josep Maria vol destacar d’aquests vint any la feina 
feta pels regidors amb què ha treballat: “només en puc 
dir bé; vam tenir moltes discrepàncies, però sempre vam 
arribar a una entesa i va haver-hi molt bona convivència; 
teníem punts de vista diferents, el més clar era que tots 
volíem el millor i que es fes de la millor manera per al 
poble”. Sempre que es podia es prenien les decisions de 
forma consensuada. 

Una mostra de la implicació dels regidors en els projectes 
municipals és que molts treballaren en més d’una oca-
sió per “prestació personal”, amb una gran voluntat per 

fer les coses i per ajudar, per tirar en-
davant o avançar els treballs d’alguns 
projectes com l’arranjament del camp 
de futbol, el casal o l’enjardinament de 
l’església. Molts d’aquests regidors van 
repetir al llarg dels anys, però sempre 
se n’hi afegia algun; en Josep Maria ens 
remarca que en vint anys cap regidor no 
va plegar a mitja legislatura. També ha 
treballat tots aquests anys al costat de 
la mateixa secretària, la M. Fernanda 
Mendoza Mercader, de qui ens explica 
que “vaig aprendre molt”.

Tornant als primers moments d’alcalde, 
en Josep Maria ens explica que “el pri-
mer que vaig fer com a alcalde, d’obres, 
que jo recordi, va ser el pont de can Pa-
tai, que travessa una riera, on si hi ha-
via pluges fortes no s’hi podia passar”; 

Fotografia de l’època escolar a l’escola de Dosquers.

En Josep Maria va fer el servei militar a Girona del 1962 al 1963.

i afegeix que “de seguida vam incloure al pla d’obres la 
primera fase de les obres del casal”. El sindicat vertical 
havia comprat la casa on hi ha el casal, però per poder te-
nir subvencions i fer-hi obres la va passar a l’Ajuntament; 
es tractava d’una casa força gran, de dues plantes, amb 
sala de ball que estava molt aixafada: “hi anàvem de ve-
gades i baixaven guixos del sostre”, comenta en Josep 
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Maria; en la primera fase es van arreglar el bar i la sala 
de televisió. El 1992 “vam fer la segona planta, biblioteca, 
sala de reunions i arxius, i més endavant s’hi van anar 
fent més obres, com ara canviar el paviment de la sala de 
ball, que era molt prim i pujaven les humitats que molesta-
ven a l’hora de ballar”. Actualment s’hi està fent la sortida 
d’emergència. 

“Aquesta era una obra que era molt i molt necessària: la 
gent estava acostumada a anar al bar de can Patllari i ens 
vam quedar sense saber on anar quan es van jubilar”, diu 
en Josep Maria. Les primeres obres que es van fer al ca-
sal van ser amb prestació personal, la gent hi anava a tre-
ballar a estones per poder-hi accedir i avançar l’obra. “Al 
costat del casal hi havia un hort molt gran que el propietari 
ens va dir que si hi fèiem una plaça ens el donaria; quan 
va morir vam anar a parlar amb la vídua i li vam plantejar 
el que el seu home ens havia promès: “si en Ramon us 
ho va dir, jo us ho mantinc” va dir, i “ens va donar l’hort, i 
amb les subvencions de la Comunitat vam fer la plaça de 
l’hort de can Patllari, això ens va permetre fer la sortida 
d’emergència, cosa que sempre agrairem a la família Vi-
ñas. Hi vam guanyar molt, amb aquest hort”.

En parlar dels projectes més significatius executats al llarg 
d’aquests vint anys, en Josep Maria afirma que “tots els 
projectes els fas amb il·lusió, siguin petits o grans, però 
els més importants han estat l’Ajuntament i el dispen-
sari, inaugurats el 2004”. En relació amb aquesta obra, 
ens explica en Josep Maria que abans de comprar els 
terrenys en què hi ha el Consistori en l’actualitat i de fer-

hi les obres, “teníem un petit espai en els col·legis entre 
aula i aula que feia de vint a vint-i-cinc metres quadrats en 
el qual havien arribat a treballar plegats, en una tauleta 
cadascun, la secretària, el secretari del Jutjat i els tèc-
nics del Consell Comarcal; quan es va tancar l’escola, el 

Amb els fills, en Joan i la Carme, en la diada de la benedicció de la palma.

Inauguració de les reformes del Casal; d’esquerra a dreta, Robert Olivet, Joan Gainza, Joaquim Pons, Josep Costejà i Pere Estudis.
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1992, es va obrir una porta i es va fer una sala de reunions 
en la meitat d’una aula”. Després, els escolars de Maià 
anaven a Besalú, així que alguns van parlar de fer les 
dependències de l’Ajuntament a l’escola: “teníem clar que 
en un pla d’obres faríem lloc allà o un local nou; altres, 
com jo, vam començar a dir que no ens podíem carre-
gar les escoles, i vam decidir comprar aquesta parcel·la 
i començar l’Ajuntament”, una obra que en Josep Maria 
considera molt encertada pel fet de poder-ho tenir tot a la 
planta baixa.

Entre altres projectes, també ens explica que “ens va fer 
molta il·lusió portar l’aigua a Dosquers i poder fer un dipòsit 
nou al poble, i la urbanització de la plaça de l’Església”. 

També hi ha l’aprovació del POUM: “una mica discutit, 
però penso que vam arribar a un punt que satisfà a la gran 
majoria”. També destaca en Josep Maria el fet que “gaire-
bé hi ha 10 quilòmetres de camins asfaltats al municipi”, 
han estat uns anys en què “hi ha hagut moltes subven-
cions i en la mesura que s’ha pogut s’han aprofitat”.

Al llarg d’aquest vint anys en Josep Maria anava a 
l’Ajuntament cada dilluns i dijous els matins, tot i que els 
darrers anys, que vivia al carrer Girona, hi passava més 
sovint. Tancà aquesta etapa dedicada al poble amb un 
“acte senzill a l’Ajuntament mateix”.

I reconeix que, d’haver estat alcalde “no me’n penedeixo, 
són molts anys, hem tingut algun tema que ens ha cre-
mat força, com ara que en la segona convocatòria vam 
urbanitzar un carrer amb contribucions especials, al final 
del carrer de Sant Vicenç, i vàrem tenir problemes que 
ens van portar al Jutjat, però són coses que toca viure... 
ens en vam sortir, però és molt lamentable que passi això, 
perquè en un poble petit és molt dur, és el més dur que he 
passat en aquests vint anys”.

Ens explica que “també hi ha hagut problemes amb 
la urbanització Molí d’en Llorenç, on ara hi ha unes 25 
parcel·les ocupades per 70-80 persones, però on hi ha 
més de dues-centes parcel·les... hem esta molt temps via-
tjant a Barcelona, ara ja es pot urbanitzar, estava pendent 
de la n-260, per saber què havíem de cedir. Finalment, 
amb l’aprovació del POUM, Foment s’ha hagut de pro-
nunciar, el que passa ara és que urbanitzar demana una 
inversió mot forta. És el pitjor moment que podíem enso-
pegar; vint-i-cinc o trenta anys enrere potser gent que ha 
marxat no ho hauria fet”.

Un tema que es pot considerar una assignatura pendent 
ha estat el retorn dels escolars a Maià. Amb el POUM 
han fet una reserva per fer unes escoles noves, perquè 

Les reformes del Casal foren inaugurades per Jordi Pujol l’abril del 1998.

l’arquitecte d’Ensenyament els va dir que s’haurien de 
construir unes escoles noves, en el cas que es poguessin 
tornar a fer a Maià, però com diu en Josep Maria “ens van 
posar el caramel a la boca, ens van assegurar que co-
mençaríem en barracons i que es faria una escola nova, 
però en la darrera visita a Ensenyament ens van tancar 
les portes”. 

Han estat vint anys de treball, d’anècdotes i projectes; el 
2007 en Josep Maria ja va dir que volia plegar, però en no 
trobar una persona “perquè la candidatura no se n’anés 
en orris es va tornar a presentar... hi havia gent que volia 
estar a la candidatura, però ningú no la volia encapçalar, 
per això vaig aguantar, amb un parèntesi de quatre mesos 
que vaig estar malalt, encara que no els va assegurar que 
hi estaria 4 anys”. Ens explica que ja el 2007 havia pensat 
amb en Joan Gainza per substituir-lo, però va dir que no i 
finalment es va decidir per a les eleccions del 2011.

“Què he après del fet de ser alcalde? a ser molt curós i a 
tractar la gent amb delicadesa”. Conec la gent del poble 
de tota la vida, de la manera que són... “quan entraven a 
l’Ajuntament gairebé sabia què volien. El més gratificant 
és el tracte amb la gent, i estic molt content perquè no 
m’he creat gaires enemistats”.

En aquesta època de crisi, considera que “en pobles pe-
tits, que els ingressos són tan minsos, si les institucions no 
t’ajuden, malament”, i aconsellaria als alcaldes d’intentar 
de “no passar-se en les despeses, anar fent...”.

En fer balanç d’aquests vint darrers anys, en Josep Ma-
ria demana que “em disculpin si he fet enfadar algú, he 
intentat de no fer-ho mai, però de vegades has de tirar 
endavant un projecte, encara que algú en surti perjudicat, 
i et toca fer el projecte; la meva intenció no ha estat mai 
perjudicar ningú, sinó d’estar al servei de la gent”. 

Dolors Olivé
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 Equips                Punts
1 SANT ROC OLOT , C.F. “A”   29
2 HOSTALETS DE BAS, U.E. “A”   29
3 CELLERA, C.F. “A”    28
4 SANT ESTEVE D’EN BAS, C.E. “A”  27
5 JOANETES,C.F. “A”    27
6 SANT PRIVAT D’EN BAS, F.C. “A”  27
7 SANT GREGORI, A.E. “B”   25
8 AMER, C.F. “B”     25
9 CASTELLFOLLIT, U.D. “A”   22
10 MAIA, C.E. “A”     21
11 LA CANYA, A.E. “A”    19
12 VILALLONGA DE TER F.C. “A”   19
13 SANTJOANENC,P. “A”    17
14 OLOT, AT. “A”     13
15 OSOR, U.E. “A”     9
16 PENYA ESP. MONTAGUT “A”   7
17 ARGELAGUER, FC “A”    6
18 SANT MIQUEL CAMPMAJOR, U.E. “A”  6

EntitatsFUTBOL
La temporada 2011-12 ja està en marxa. Vam començar la 
pretemporada a principis d’estiu. Vam participar en dos tor-
nejos d’estiu, i vam aconseguir de guanyar el nostre torneig 
de Maià davant el Cornellà amb un gol al final del partit del 
nostre davanter Sito.

En la lliga, estem a gairebé mitja temporada i els resultats 
no són tan bons com esperàvem que serien, i estem en una 
posició al mig de la taula. És un dels anys que la lliga està 
més igualada i esperem que durant la segona volta puguem 
millorar els nostres resultats.

Us esperem els dissabtes als nostres partits de casa, a les 
quatre de la tarda cada 15 dies.

La nostra plantilla està formada pels següents jugadors:
Porters: Jep i Èric.
Defenses: Nisso, Robert, Tenas, Met, Jacint, Xino, 
Brugué i Pep.
Migcampistes: Moreno, Jordi Malagelada, Ibra, 
Esteve, Joan Llaó, Marc Bardera, Isaac i Lluís.
Davanters: Comamala, Coste, D. Vila, D. Pontes i Sito.
Entrenadors: Joan Reig i Baldiri.
Massatgista: Ramon.

La classificació és la següent:
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Entitats CC PEDAL MAIÀ
XIV Montcal Bike BTT

Algun encant especial té la Marxa de BTT de Maià de Montcal, ja que, tot i es-
tar a l’estiu, amb forta calor, i ja amb moltes marxes a les cames dels amants 
del BTT, han participat uns 250 bikers disposats a gaudir d’una matinal plena 
d’al·licients i d’una bona pedalejada, amb suada inclosa. Està clar que el secret 
està en uns circuits atractius, bons serveis i bon preu.

El Club Ciclista Pedal Maià ha preparat per a la ocasió 3 
circuits de 40, 32 i 22 quilòmetres perquè tothom pogués 
escollir el més apropiat, segons edat i preparació. Dins les 
meravelles dels variats recorreguts, cal destacar Nogué de 
Segaro, que és la casa senyorial més emblemàtica de la 
Garrotxa, o el tant conegut Santuari de la Mare de Déu del 
Mont, o l’Ermita de Sant Sepulcre de Palera, la capella de 
Santa Magdalena o la Font de la Quera.

La sortida es va fer amb el tret d’un coet, juntament amb 
Pere Torrent, “l’ànima de la prova”, la Delegació de Ciclisme 
i el “Dimoni de Maià”. I a la tornada, una suculent botifarrada 
d’alta qualitat garrotxina i el primer, en homes, que va arribar 
per assaborir-la va ésser Pere Sánchez i la primera en do-
nes fou Sílvia Vilardell.

Salutacions cordials.

Francesc Moradell
Delegat de Ciclisme a Girona
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Gastronomia

Ingredients

u 150 cc d’oli de gira-sol
u 480 grams de pastanaga
u 3 ous
u 300 grams de sucre
u 200 grams de farina
u 5 grams de llevat
u 5 grams de bicarbonat sòdic
u 2 grams de sal
u 5 grams de canyella en pols
u 2 grams de nou moscada

Preparació

Peleu les pastanagues i ratlleu-les. Treballeu els 
ous, el sucre i la sal. Un cop ben barrejat, afegiu-hi 
les pastanagues, treballeu-ho bé, afegiu-hi l’oli i tot 
seguit incorporeu-hi la farina juntament amb la resta 
d’ingredients.

Folreu un motlle amb paper mantega, aboqueu-hi la 
mescla i poseu-la a coure al forn a 180 graus durant 
40 minuts.

Per a la cobertura: treballeu la mantega fins a obtenir 
una pomada, afegiu-hi els sucres i treballeu-ho bé, 
afegiu-hi el formatge i acabeu-ho de treballar fins a 
obtenir una mescla homogènia.

Un cop fred el pastís, col·loqueu-lo damunt d’una safa-
ta, escampeu-hi la cobertura pel damunt, repartiu-la 
bé, poseu-ho a la nevera i un cop tot ben fred poliu les 
vores del pastís. Mengeu-ho fred de nevera.

PASTÍS DE 
PASTANAGA

Us presentem el pastís de pastanaga preparat per la 
Montse Frigola que ha guanyat el concurs de postres celebrat 

el passat 26 de desembre al Casal
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Medi ambient
SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL

SERVEIS DE RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS 

El Servei de Deixalleria Mòbil d’aquest any 2012 s’instal·larà dos 
dies cada dos mesos a la zona esportiva de Maià de Montcal, 

entre el camp de futbol i la piscina els següents dies:

La deixalleria mòbil és un camió que permet fer una re-
collida selectiva de les deixalles que generem. Hi podem 
portar residus de caràcter especial com piles, bateries, 
olis vegetals i minerals, fluorescents, pintures i vernissos, 
radiografies, aerosols, etc. També hi podem portar altres 
residus valoritzables com paper i cartró, vidre, envasos, 
ferralla, teixits, petits electrodomèstics, etc.

12 i 13 de gener 
8 i 9 de març 

10 i 11 de maig 
5 i 6 de juliol 

6 i 7 de setembre 
8 i 9 de novembre 

A la deixalleria mòbil NO hi podem deixar mobles vells ni trastos voluminosos, 
que tenen una recollida i un calendari propis.

RECORDEU QUE:
u 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 convingut).

u No es recolliran els materials de particulars procedents de des-
embaràs de locals, cases, pisos o de la seva neteja.

u Els materials recollits seran voluminosos, de difícil transport per 
als particulars, com poden ser mobles, electrodomèstics, trastam 
vell, entre d’altres. No es recolliran materials petits, ni residus 
líquids, ni altres tipus de residus com ara runes a restes vegetals. 
Tampoc no es recolliran els residus especials domèstics (fluo-
rescents, pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis 
minerals/ vegetals, medicaments i cosmètics, fitosanitaris)... que 
cal dur a les deixalleries per part del particular.

u Tampoc no es recolliran materials valoritzables com paper-car-
tró, ampolles i envasos de vidre, i els envasos lleugers (envasos 
de plàstic i de llauna, brics, llaunes d’alumini...) que el particular 
ha de dipositar dins els contenidors de recollida selectiva situats 
als carrers de color blau, verd i groc respectivament.

u 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.

La recollida de materials 
voluminosos es realitzarà 
durant el 2012 els 
següents dilluns:

Gener  9-23
Febrer  6-20
Març  5-19
Abril  2-16-30
Maig  14-28
Juny  11-25
Juliol  9-23
Agost  6-20
Setembre 3-17
Octubre  1-15-29
Novembre 12-26
Desembre 10-24
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Respecte per al nostre planeta
És feina de tots conservar el nostre planeta mitjançant 
l’educació dels nostres fills, canvis d’hàbits quotidians i 
responsabilitat del nostre entorn; són formes que tenim al 
nostre abast per generar menys quantitat de residus conta-
minants. Cada vegada més una majoria d’empreses, insti-
tucions privades i públiques, posen a disposició del ciutadà 
alternatives per ajudar a frenar aquesta catàstrofe que se’ns 
ve al damunt; el futur dels nostres fills està compromès si no 
hi posem remei. Però de poc serviran totes aquestes iniciati-
ves, si no hi col·laborem individualment.

Hi ha moltes petites accions que ajuden a millorar el nostre 
entorn, com per exemple el reciclatge de residus, l’estalvi de 
l’aigua, la utilització d’energies renovables, etc.

Últimament sentim a parlar molt dels vehicles elèctrics, però 
per què li donen tanta importància a aquest sector?; la res-
posta és ben simple, la quantitat de vehicles de combustió 
que circulen és tan gran que fa que sigui un dels sectors que 
provoca més contaminació.

CAL SABER QUE:
Els vehicles amb bateria elèctrica que utilitzen energies re-
novables proporcionen la major reducció de gasos d’efecte 
hivernacle. Els vehicles híbrids fins i tot aconsegueixen reduir 
fins a un 40% les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El transport per carretera és responsable de més del 20% 
del total de les emissions.

El sector del transport és la font de major i més ràpid 
creixement d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

El transport a les grans ciutats contribueix gairebé en un 
80% de les emissions de partícules contaminants.

Una millora d’un 10% en eficiència de transport reduirà en 
un 10% l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

A Europa, els cotxes són responsables d’un 12% de la pro-
ducció de CO2 per l’home.

I AIXò ENS AFECTA DIRECTAMENT:
D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut, la contami-
nació de l’aire causa la mort prematura d’uns dos milions de 
persones l’any.

Investigacions mèdiques indiquen que un de cada cin-
quanta infarts a les grans ciutats estan provocats per la con-
taminació de l’aire.

L’exposició a partícules contaminants pot causar dificultats 
respiratòries o símptomes semblats en persones amb asma 
o especial sensibilitat respiratòria.

El contingut en plom ha estat reduït en les gasolines però 
encara en quantitats molt baixes, les inhalacions de plom po-
den resultar perilloses perquè es van acumulant en el cos.

El monòxid de carboni dificulta la capacitat de la sang per 
transportar oxigen al cervell, el cor i altres teixits.

A Europa es considera que al voltant d’un 40% de la po-
blació està exposada a nivells de contaminació acústica que 
poden ser perjudicials per a la seva salut.

Xavier Ortiz de Zevallos
Mobilitat ecològica

ELS PRINCIPALS AVANTATGES 
DELS VEHICLES ELèCTRICS SóN:

Zero emissions
Els vehicles elèctrics permeten reduir sensiblement les 
emissions de CO2 i no produeixen contaminació de l’aire 
de les nostres ciutats.

Sense sorolls
L’Organització Mundial de la Salut considera la contami-
nació acústica com un risc important per a la salut.

Rebaixa els efectes del CO2
Si volguéssim contrarestar els efectes nocius de les emis-
sions de CO2 al nostre país, hauríem de plantar arbres 
amb una superfície molt superior a la del país.

Desplaçaments urbans
El 60% dels trajectes efectuats amb cotxe no superen els 
10 km, i el 25% no supera els 3 km.

Exempt d’impost de matriculació

Tarifes d’assegurances més barates

Manteniment mínim
La majoria dels principals components d’un vehicle elèc-
tric són completament estancs i no requereixen manteni-
ment. No cal usar lubrificants ni canviar bugies o filtres.

Per a la teva butxaca
Els impostos especials sobre carburants representen en-
torn d’un 50%, i cal afegir-hi l’IVA. Per als vehicles elèc-
trics el carburant no està subjecte a cap impost especial i 
només s’aplica l’IVA.

En molts països, els vehicles elèctrics veuran reduït o 
suprimit l’impost de circulació. 

Responsabilitat ciutadana
Marqui la diferència passant-se a un vehicle elèctric i ani-
mi els altres a millorar el nostre medi ambient.
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Salut
ELS DESFIBRIL·LADORS

En cas de trobar-nos davant una possible parada cardíaca, 
cal seguir els passos següents (l’anomenada “cadena de su-
pervivència”):

1. Cal apropar-nos a la víctima i comprovar si està cons-
cient i si respira. Una bona manera és parlar-li per veure si 
reacciona i apropar la cara a la seva boca per determinar 
si respira.

2. Cal demanar ajuda a les persones que hi ha a la vora 
i trucar al telèfon d’emergències: 112. És recomana-
ble realitzar aquesta acció mentre ja es va a buscar el 
desfibril·lador més proper. Si algú ens està ajudant, el mi-
llor és que cadascú faci una cosa. 

3. Un cop som davant el desfibril·lador (DEA), hem d’obrir-
ne la caixa amb decisió, agafar-lo i córrer per portar-lo 
fins on és la víctima. En cas que no s’hagi pogut trucar a 
emergències, ens hi podem comunicar des de la mateixa 
columna del DEA. 

4. Un cop som al lloc dels fets, hem d’obrir la tapa de 
l’aparell i escoltar i anar seguint les instruccions que ens 
dóna la locució.

5. El primer pas és descobrir el pit de la víctima

6. Després, cal agafar els pegats (els elèctrodes), desen-
ganxar-los i col·locar-los sobre el tors de l’afectat. Un, el 
que es prefereixi, s’ha de posar a la part dreta, sobre el pit 
(per sobre el mugró). L’altre, va a l’esquerra, per sota el 
pit, a la zona de les costelles.

7. Quan l’aparell ens ho indiqui, ens hem d’apartar de la 
víctima per tal que el DEA doni la descàrrega elèctrica. 

8. Si la persona recupera la consciència, només ens que-
da esperar els serveis mèdics. Si no és així, el DEA se-
gueix monitoritzant el pacient i indicant-nos els passos a 
seguir. L’aparell determina si calen noves descàrregues 
i, de ser així, les va administrant, sempre amb previ avís. 
Les persones que en tinguin nocions, poden fer massatge 
cardiorespiratori entre una i altra descàrrega.

9. L’últim pas, és esperar l’arribada de l’assistència mèdi-
ca i explicar-los la situació. Ells s’enduran el DEA, ja que 
conté informació de les constants del pacient. El proveï-
dor del servei reposarà l’aparell en menys de 24 hores ja 
que ha rebut una alerta indicant-li quin DEA s’ha utilitzat.

Com s’ha d’actuar en cas de trobar-nos 
davant una possible parada cardíaca?
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Formació

Accions divulgatives

Què és un DEA i per a què serveix?

PRESENTACIó DEL PROGRAMA

Dipsalut ofereix formació a aquelles persones que, per la 
seva tasca, en són usuaris potencials com ara policies locals, 
conserges, membres d’equips de protecció civil... L’objectiu 
és ensenyar-los a usar l’aparell de manera idònia i amb el 

Dipsalut porta a terme diverses accions divulgatives arreu 
de la demarcació de Girona per donar a conèixer l’existència 
de desfibril·ladors d’ús públic. Aquestes accions inclouen, 
entre altres, accions de premsa, anuncis en mitjans de co-
municació, presència a les xarxes socials, edició i difusió 
de material informatiu i de marxandatge, trobades amb en-
titats del territori, jornades per donar a conèixer el progra-

mínim temps possible, i també donar-los informació sobre 
el Programa. Aquesta formació està coordinada pel Grup de 
Recerca Salut i Atenció Sanitària de la Universitat de Girona 
i s’ofereix en diferents punts de la demarcació. 

ma i demostracions per mostrar com cal utilitzar els DEA’s. 
La tasca divulgativa es fa sumant esforços amb els ajun-
taments de la demarcació i les entitats del territori, i amb 
els proveïdors i els col·laboradors del Programa (Facultat 
de Medicina de la UdG, SEM, Fundació Brugada, Càtedra 
de Promoció de la Salut i Grup de Recerca Salut i Atenció 
Sanitària de la Universitat de Girona).

A Catalunya, cada any perden la vida entre 3.000 i 4.000 
persones per mort sobtada cardíaca, és a dir, després que 
el cor –per un problema elèctric– deixi de bombejar sang. 
Afecta persones de totes les edats i sexes i és imprevisi-
ble. L’única manera de salvar qui la pateix és intervenint 
amb un desfibril·lador. 

Fins ara, però, aquests aparells només estaven dispo-
nibles en espais molt concrets i el seu ús estava molt 
restringit. Per posar-los ben a l’abast i facilitar la ràpida 
intervenció en casos extrahospitalaris de mort sobtada 

cardíaca, Dipsalut impulsa el programa “Girona, territori 
cardioprotegit”. 

El programa suposa la implantació d’una xarxa de 
desfibril·ladors automàtics, d’accés lliure, situats al carrer 
i altres espais públics com façanes d’equipaments munici-
pals i acompanyant equips d’emergències com ara policia 
local, protecció civil... L’objectiu és poder intervenir ràpida-
ment en el cas que una persona pateixi una aturada cardía-
ca. Amb aquesta iniciativa, s’aspira a reduir entre un 25 i un 
30% la mortalitat per causa de la mort sobtada.

El desfibril·lador és un aparell que emet un impuls de co-
rrent continuat al cor per tal de possibilitar que torni a bate-
gar a un ritme normal i pugui bombejar la sang. 

Els desfibril·ladors que Dipsalut implanta als municipis de 
la demarcació de Girona són automàtics.

Els desfibril·ladors automàtics (DEA) analitzen el ritme car-
díac de la víctima i, tots sols, determinen si és convenient 

donar-li una descàrrega elèctrica per poder recuperar el 
ritme normal del cor i permetre que torni a bombejar la sang. 
Mai no fan la descàrrega si no és necessària, és a dir, no hi 
ha possibilitat d’error.

Els desfibril·ladors són l’única manera efectiva d’intervenir 
en cas de mort sobtada cardíaca, és a dir, després que el 
cor –per un problema elèctric– deixi de bategar a un ritme 
normal i no sigui capaç de bombejar la sang.

www.gironaterritoricardioprotegit.cat
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1  Cal Cucut
2  Can Calastro
3  El mas de Pujaser

4  Can Pere Pau
5  Can Canet Nou
6  Can Patorra



Festa de 
Sant Vicenç 2012

DIVENDRES DIA 20 DE GENER

21:30 Campionat de Truc al Casal del Poble

DISSABTE DIA 21 DE GENER

11:00 Campionat de PING-PONG

13:00 Visita a les antigues escoles de Maià

16:00 Partit de futbol entre els equips MAIÀ – SANT ROC

18:00 Espectacle infantil amb el grup FEFE&CIA

23:30 Gran ball amb el grup REMOVIDA

DIUMENGE DIA 22 DE GENER

10:30 Ofici solemne amb acompanyament de la COBLA OSONA 
 i a continuació sardanes

18:00 Exhibició de HIP-HOP a càrrec DU CORAÇAO del Centre Cívic 
 de Porqueres  BATZ HIP HOP del GIMNÀS ESPAI DE CASTELLÓ 
 D’EMPÚRIES i dansa del ventre

Tots els actes són gratuïts. Hi haurà servei de bar.


