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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 13.00 h

Casal del poble:
Dilluns a divendres de 17 h a 19 h
Dissabtes i diumenges de 15 h a 20 h

Dispensari municipal:
Metge:
Joan Hidalgo, dilluns de 8 h a 9 h 
i dijous de 13 h a 14 h
Infermera:
Carme Perez, dilluns de 8 h a 9 h 
i dijous de 13 h a 14 h

Per a les urgències, tots els dies de la setmana:
CAP de Besalú - De dilluns a diumenge de 8 h a 20 h
Si necessiteu ser atesos la resta d’hores podeu 
trucar al telèfon 112

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 10.30 h del matí

Ajuntament  972 59 10 51

Fax   972 59 08 01

Pàgina web  www.maia.cat

Correu electrònic   ajuntament@maia.cat

Casal del poble  972 59 04 04

   casal@maia.cat 

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 41 00 10 i 972 41 30 53

Centre d’Emergències    112

Mossos d’Esquadra d’Olot:  972 54 17 00 

Parròquia Mn. Ramon Pijuan (Banyoles)  972 57 04 95 

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

Mèmora Serveis Funeraris  902 23 11 32

Jutjat de Pau (Sant Joan les Fonts)  972 29 03 03

Servei d’aigües (Prodaisa)   972 20 20 78

Servei de llum (Agri-Energia)  972 58 00 58

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

HORARIS DE TEISA

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

GIRONA-BANYOLES-OLOT
      Girona      Besalú      Olot
De dill. a div.   7.15      8.03      8.45
De dill. a div.  
i dis. feiners    9.15     10.03     10.45
Diari     11.15     12.03     12.45
De dill. a div.  
i dis. feiners   13.15     14.03     14.45
De dill. a div.  
i dis. feiners   15.15     16.03     16.45
Diari     17.15     18.03     18.45
Diari     19.15     20.03     20.45
Dis., dium. 
i festius     21.15     22.18     23.00
De dill. a div.  21.30     22.03     22.45

OLOT-BANYOLES-GIRONA
       Olot Besalú Girona
De dill. a div.    5.45 6.12 7.15
De dill. a div.  
i dis.feiners      7.30 7.57 9.00
Diari       9.30 9.57 11.00
De dill. a div.  
i dis. feiners   11.30 11.57 13.00
Diari     13.30 13.57 15.00
De dill. a div.  
i dis. feiners   15.30 15.57 17.00
Dium. i festius 16.30 16.57 18.00
De dill. a div.  
i dis. feiners   17.30 17.57 19.00
Diari     19.30 19.57 21.00

OLOT-BESALÚ-FIGUERES
    Olot cruïlla Maià       Figueres
De dill. a div. feiners 6.45 7.08          7.30
Dissabtes feiners 6.45 7.18          7.45
De dill. a div. feiners 9.00 9.23          9.55
Diumenges i festius 9.00 9.33         10.00
Dissabtes feiners 9.00 9.33         10.00
De dill. a div. feiners 18.45 19.08         19.40
Dis. feiners, dium. i festius 18.45 19.18         19.45

FIGUERES-BESALÚ-OLOT
    Figueres cruïlla Maià      Olot
De dill. a div. feiners 7.30 7.55         8.25
Dissabtes feiners 7.45 8.10         8.45
Diumenges festius 10.15 10.40             11.15
De dill. a div. feiners 13.15 13.40        14.10
Dissabtes feiners 13.15 13.40         14.15
De dill. a div. feiners 17.15 17.40         18.10
Dis. feiners, dium. i festius 17.15 17.40         18.15

INFORMACIÓ: Girona: 972 204 868  Banyoles: 972 570 053  Olot: 972 260 196  
       www.teisa-bus.com
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Bon dia a tothom,

No sé si us ho he dit mai, però estic enamorat!

Enamorat d’un país i en concret d’un poble, d’un caràcter, d’una cultura, 
d’una gent, situat en una petita Provença,.... per a mi no hi ha lloc millor.

Un indret d’immensitat, d’activitats, de delícies, de descoberta,...

Aquí, els boscos i els camps, els camins i les vistes et conviden a fer 
excursions a peu, però també cicloturisme, amb BTT o amb cavall per tal 
de descobrir un patrimoni preservat....

He descobert un immens terreny de joc adaptat per als meus fills i 
estimulant per als més grans... l’evasió a cada instant,...

Un indret generós, fascinant i tranquil dins una comarca de volcans i 
tradició on, des de mil·lenàries “pedres escrites” fins a l’actualitat, només 
pensaràs en una sola cosa, “tornar-hi”...

Saps què? Vaig marxar un matí a peu a mercè dels camins, em vaig parar 
a tastar uns cargols a la llauna... i un ànec de pagès rostit... plats dels quals 
les meves papil·les encara se’n recorden i, per acabar, vaig submergir-me 
en un descans absolut després de descobrir totes les meravelles naturals 
i culturals.

Terra de llibertat, de bona cuina, d’activitats de plaer, de tranquil·litat, però 
sobretot, terra d’acollida, han sabut fer-me descobrir la passió i la riquesa 
d’aquest poble garrotxí de Maià.

Vinga! fes com jo, no esperis més, ves-hi! 

Nou missatge turístic per a 2015 que s’iniciarà amb la creació de dues rutes 
“Itinerànnia” a peu, bicicleta o cavall complementades amb plànols de camins, 
indicació del romànic, de tots els indrets a visitar així com tots els establiments 
turístics, de comerç i d’artesania.

Joan Gainza
Alcalde
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Els resums dels Plens de l’ajuntament de Maià de 
Montcal  d’aquest any 2014, es poden consultar a la 
web municipal www.maia.cat.

També estan a disposició en format paper a l’ajuntament, 
en horari d’oficina.

MILLORES AL MUNICIPI
OBRES I SERVEIS DE LA GENERALITAT - ESCOLES

LA BOTIGA AL CASAL. UNA REALITAT AQUEST 2014

L’Ajuntament va optar per dues grans obres pels cinc anys 
2012-2017 dels ajuts del Pla d’Obres i Serveis de la Ge-
neralitat de Catalunya, una era el condicionament de la 
Plaça de Can Pep Vila i reordenar aquest sector tant dete-
riorat i desorganitzat; l’altre era condicionar i rehabilitar les 
escoles, paviments, cuina, lavabos, instal·lació elèctrica i 
d’aigua, calefacció, així com canviar els tancaments i arre-
bossar interiors i exteriors per deixar-ho apte per a qualse-
vol activitat, acte o esdeveniment tal i com es va decidir en 
la consulta popular realitzada.

Feia més d’un any que el poble no gaudia d’un establiment 
on poder anar a comprar queviures. Tots els “afectats” ha-
víem de trobar una solució per donar vida al poble i co-
brir les primeres necessitats. Es va contractar un servei de 
transport gratuït pels divendres al matí, amb prioritat les 
persones sense vehicle i gent gran, per poder anar a Be-
salú a fer la compra, així com subvencionar el transport a 
Besalú els dimarts al matí per poder anar al mercat. Vam 
tenir la sort de gaudir, en èpoques diferents, que dos fle-
quers de Besalú vinguessin a vendre pa diàriament.

El PLA D’OBRES I SERVEIS de la Generalitat, degut a les 
causes econòmiques en que vivim al país, es va anul·lar 
i no s’han pogut realitzar cap de les actuacions proposa-
des.

Hores d’ara, amb molts d’esforços econòmics, estem con-
dicionant les escoles. Ja vam refer el paviment i el vam 
deixar uniforme. Ara hem pogut instal·lar llums de baix con-
sum “LEDS” gràcies també a la col·laboració ciutadana. Si 
es pot aquest 2015 continuarem fent-hi inversions.

Després de diferents reunions entre el casal del poble 
i l’ajuntament, es va decidir fer un concurs públic per tal 
d’obrir la botiga al local que tots ja coneixeu. Al concurs pú-
blic s’hi van presentar diverses persones i entre les que van 
treure millor puntuació, va guanyar la Teresa. L’ajuntament 
va fer les inversions necessàries al local per tal d’adequar 
les instal·lacions a la normativa vigent i així deixar-lo en 
les condicions actuals. Creiem que el poble s’ha beneficiat 
d’un establiment reivindicat per a tots i necessari per cobrir 
la demanda de la població, especialment la gent gran. 
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MILLORES 
AL MUNICIPI

MAGATZEM MUNICIPAL, UNA REALITAT MOLI D’EN LLORENS

CAMINS DEL MUNICIPI

Aquest any 2014 s’ha pogut acabar la construcció del ma-
gatzem municipal que ens ha permès reordenar tot el ma-
terial que hi havia a les escoles. Ens ha permès tenir un lloc 
separat i aillat molt  important per a l’emmagatzematge de tot 
el material que s’acumula en un ajuntament, així com mate-
rial de diferents associacions del municipi, ADF, BTT…

L’Ajuntament va condicionar el ferm de tots els ca-
rrers de la Urbanització; es va canviar el cablejat 
d’electricitat de l’entrada a la urbanització per millorar 
el sistema; es va instal·lar un nou panell de bústies i 
s’ha realitzat una millora al sector de les escombraries 
fent un tancat per evitar l’escampament de brossa. 
Per aquest 2015 hi hauran més inversions per tal de 
millorar el sector.

S’han anat millorant els ferms dels camins públics del 
municipi.

NAIxEMENTS A MAIà DE MONTCAL DURANT EL 2014:
Guillem Casadevall Sarquella  
29/10/2014

Pau Vidal Argelés  
19/11/2014
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EL BUS TRANSVERSAL DE LA GARROTxA US PORTA A L’HOSPITAL NOU
Des de finals del mes de novembre passat les sortides de Besalú de les 7:03 i les 9:03 arriben fins a l’Hospital 
Nou, desviant-se entre la plaça Clarà i la carretera de la Canya i fent parada a Maria Reina i l’Hospital Nou. 
Bus Transversal de la Garrotxa: Horari de les sortides de Besalú fins a Olot: 7.03 h; 9.03 h; 11.03 h; 13.03 h; 
15.03 h; 17.03 h; 19.03 h.
Podeu consultar aquests i tots els altres horaris del bus transversal i altres línies de transport a: 
www.teisa-bus.com

CALENDARI DE TRIBUTS PER AL MUNICIPI 
DE MAIà DE MONTCAL ExERCICI 2015

IVTM    15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG (fraccionat per instància)
    Termini per sol·licitar el fraccionament 13 de febrer de 2015
ESCOMBRARIES  15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG (fraccionat per instància)
    Termini per sol·licitar el fraccionament 13 de febrer de 2015
CLAVEGUERAM  15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG
CEMENTIRI   15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG
IBI URBANA   1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL (fraccionat per instància)
	 	 	 	 Termini	per	sol·licitar	el	fraccionament	30	d’abril	de	2015
IBI RÚSTICA   1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL
IAE	 	 	 	 1	DE	SETEMBRE	AL	31	D’OCTUBRE

PER PODER SOL·LICITAR EL FRACCIONAMENT, L’IMPORT MÍNIM DEL REBUT HA DE SER DE 90 €
EL SEGON PAGAMENT ES COBRARIA EL DIA 01/10/2015

Al mateix temps, us fem saber: per tal de facilitar el paga-
ment de les quotes dels impostos següents:

Ordenança Fiscal núm. 1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES ( IBI URBANA )
Ordenança Fiscal núm. 3 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
(IVTM)
Ordenança Fiscal núm. 8 
IMPOST TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

D’acord amb el Text Refós de la Llei reguladora de les hi-
sendes locals, es podrà concedir el fraccionament dels rebuts, els 
mesos que consten a les ordenances municipals, en dos terminis de 
pagament, sense interessos de demora.

Per poder obtenir aquest fraccionament s’hauran de complir 
les següents condicions:

1. Presentar una instància davant d’aquest Ajuntament o en-
titat en qui s’hagi delegat la gestió tributària i recaptació, 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 període 
de pagament en voluntària es facilitarà document de paga-
ment pel total pendent que, es podrà fer efectiu fins el darrer 
dia de l’esmentat període de pagament.

Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el pe-
ríode de pagament en voluntària, s’iniciarà la via executiva 
i el procediment de constrenyiment l’endemà de l’esmentat 
incompliment.
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PREMI CILMA 2013-2014 AL CENTRE 
CíVIC DE MAIà DE MONTCAL

EL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 
I PRODUCTES BàSICS

A través del premi CILMA es reconeix l’adopció de mesures 
d’estalvi energètic en edificis i equipaments municipals. S’hi 
han presentat memòries de 10 equipaments i el jurat ha valo-
rat especialment la reducció objectiva del consum energètic, 
el seguiment d’un programa d’actuacions i la implicació dels 
usuaris i responsables dels edificis o equipaments.

El centre cívic de Maià de Montcal ha obtingut el primer pre-
mi, guardonat amb 3.000 euros, segons el veredicte del ju-
rat per haver obtingut un estalvi del 58% mitjançant petites 
accions com la substitució de radiadors elèctrics, revisió de 
tancaments i canvis en l’enllumenat interior.

Del 24 al 30 de novembre a l’ajuntament i al casal es po-
gueren fer les aportacions que contribuïren que a la Ga-
rrotxa s’arribés a la xifra de 31.000 quilos i a 4.686.000 
a tot Catalunya, superant l’objectiu d’arribar als quatre 
milions de quilos d’aliment i productes bàsics.

Amb aquestes dades aquest cinquè Gran Recapte, or-
ganitzat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa amb 
la Fundació Banc dels Aliments, Càritas Garrotxa, Creu 
Roja i que comptà amb la col·laboració de tots els Ajun-
taments i diferents entitats de la comarca, demostrà no-
vament l’alt índex a què pot arribar la solidaritat.

Residència		•		Centre	de	dia		•		Àpats	a	domicili		•		Tallers	per	a	gent	gran

C/ Mallorca, s/n  Besalú - 972 59 08 38

EDAT 3 BESALÚ
Centre de serveis per a la gent gran
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9N PISCINA

AIGUAGIM PER A GENT GRAN

NOVES RUTES AL MUNICIPI DE MAIà 

El nostre Ajuntament, membre de l’Associació Catalana de 
Municipis i membre de l’Associació de Municipis per a la In-
dependència, ens vam adderir a la convocatòria de la con-
sulta sobre el futur polític de Catalunya pel 9 de novembre. 
Agraïm a tots els voluntaris que van fer possible aquesta 
diada.

A causa de les pèrdues que malauradament pateixen 
les piscines municipals arreu i les més antigues, com 
les nostres, amb més importància o rellevància econò-
mica per les contínues inversions que s’hi han d’anar 
realitzant, l’ajuntament va decidir abans de l’estiu de 
posar a concurs la seva gestió i intentar, d’aquesta ma-
nera, si fos possible, minimitzar els costos. Aquest ha 
estat el primer any que s’ha realitzat aquest concurs 
públic per a la gestió i control de la temporada de la 
piscina municipal Ernest Lluch i estem molt satisfets 
dels resultats de la gestió, tot i que la temporada ha es-
tat molt dolenta pel mal temps. Esperem que el resul-
tat econòmic de l’empresa que ha gestionat la piscina 
aquest any hagi estat bo i vulgui tornar a presentar-
se l’any vinent. Per nosaltres ens significa un estalvi 
econòmic molt i molt important.

Organitzat per Edat 3 de Besalú i l’Ajuntament, es va 
fer a la piscina els dilluns i dijous d’11 a 12 durant els 
mesos de juliol i agost.

L’ajuntament de Maià ha obtingut, amb la col·laboració del 
Consell Comarcal de la Garrotxa, un ajut del 60% del FEDER 
europeu per a la realització, entre d’altres, de dues rutes al 
municipi, dues rutes que seran anomenades i grafiades per 
Itinerannia, una coneguda xarxa de senders de 2.500 km en-
tre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà. 

A Itinerànnia volen recuperar antigues vies de comunicació 
entre els pobles per poder arribar a qualsevol petit indret. 
La xarxa està formada pels actius naturals i culturals de tres 
àrees, que són els principals atractius dels visitants al nostre 
país, i permet caminar dels Pirineus fins al mar i del mar fins 
als Pirineus.

El total de la inversió que realitzarà l’ajuntament de Maià no 
arriba als 2.000 euros i s’iniciarà la propera primavera. Con-
sistirà en marcar les dues noves rutes del nostre municipi, 
postes, senyals horitzontals i verticals, col·locació de rètols 
amb banderola indicatius, confecció de tríptics, neteja dels 
recorreguts, baranes, etc. que permetran d’ajudar a millorar 
la competitivitat i creixement del nostre teixit econòmic. Una 
ruta anirà de la zona esportiva a Santa Magdalena i un reco-
rregut de tornada i l’altre permetrà anar de Maià a Dosquers 
i a Bruguers per tornar a Maià per Sant Prim.
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DECORACIÓ NADALENCA A MAIà DE MONTCAL
L’Ajuntament vol explicar els motius de la col·locació d’una estructura de fustes de 
palets “arbre de Nadal” a l’entrada del poble:

1. El cost de col·locar i retirar les clàssiques bombetes de colors als fanals (aquelles 
figuretes de colors) pujava uns 2.000 euros (hores de grua).
2. Vam pensar que havíem d’innovar sense invertir i se’ns va ocórrer de demanar a 
l’empresa de Maià ECOLIGNOR si ens podia fer, sense cap cost, un arbre de Nadal 
fet amb palets, cosa que va acceptar. L’obra va durar unes 4 hores i la van portar a 
terme treballadors de l’empresa i també de l’ajuntament.
3. L’obra podríem dir que és única, ja que no n’hem trobada cap altra a internet.
4. És una escultura i, per tant, té un autor que volem respectar i agrair.
5. És una obra respectuosa amb el medi ambient i reciclable.
6. Amb l’estalvi dels 2.000 euros l’ajuntament pretén adquirir un canó de calor de 
baix consum “gasoil” que permeti escalfar el casal o les escoles per qualsevol dels 
actes que es fan a l’hivern (pastorets, quines, reis, festa major de St. Vicenç...), que 
tanta falta ens fa. Aquest any ha estat de prova i hem pogut comprovar el bon ren-
diment d’un aparell així.
7. Hem d’agrair la seva col·laboració a l’empresa ECOLIGNOR i a tota aquella gent 
que ho ha comprès i que ha trobat en aquest “arbre” uns nous missatges en l’època 
que estem vivint: estalvi, respecte al medi i senzillesa. 

Bon any 2015!
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El poble en viu
24, 25 i 26 de gener: 
Festa Major de Sant Vicenç
El divendres, Campionat de Truc; el dissabte, Campio-
nat de Petanca al matí, a la tarda espectacle infantil amb 
FEFE i COMPANYIA i al vespre sopar – teatre amb l’obra 
“Primer Primera”; el diumenge, ofici solemne presidit pel 
bisbe Francesc amb acompanyamnet de la cobla La Fla-
ma de Farners, sardanes i vermut.
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8 de març:  
Carnestoltes
A la tarda, recorregut pel poble en bicicleta i carnaval 
infantil a càrrec de Jordi Tonietti. Al vespre, sopar de car-
naval i ball amb DJ’S RAMPOS. 

6 d’abril: 
3r Mercat del vi i el formatge
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16, 17 i 18 de maig: 
Festa del Roser i Sant Isidre 
Divendres, repic de campanes i al vespre 1r Festival de 
DJs Locals; dissabte, 3a Mostra d’arrossos, i a la tarda 
inflables per a la mainada i concert de La Principal de la 
Bisbal. El diumenge, ofici solemne, baixada de carretons 
i Subhasta dels Encants.
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14 de juny:
Romeria de la Mare de Déu 
del Mont

6 de juliol:
Havaneres

Cada any que s’organitza la pujada a peu s’anima 
més gent, cada any es va superant el nombre de 
participants.

A la piscina amb el grup Ultramar.

Dissabte al vespre, música amb Albert i Xavi; diumenge, 
caminada popular, sardanes amb La Principal de Porque-
res, ofici solemne i arrossada popular.

31 de maig i 1 de juny:
XXXI Aplec de Santa Magdalena
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8 d’agost:
Caminada nocturna

11 de setembre: 
Celebració diada nacional 
de Catalunya

26 i 27 de juliol:
Festa Major de Dosquers

De Maià a Santa Magdalena; amb entrepà.

Hissada de la bandera i lectura de manifest; esmor-
zar amb sardanes.

El dissabte, sopar a la fresca i ball amb el grup “Van Van”; el 
diumenge, al matí ofici solemne i vermut, i a la tarda sarda-
nes amb La Principal de Cassà, trencadissa d’olles i rifa.

9 d’agost:
XVIII Festa del Futbol
Magnífic sopar amb Els Pescadors de Roses; ball amb DJ 
Costa i rifa d’un xai.
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25 d’octubre:
1r Campionat de Ping-Pong
Categoria infantil i adult.

5 d’octubre:
XIX Homenatge a la Vellesa

8 de novembre:
Castanyada

Missa a l’església parroquial de Sant Vicenç i dinar de 
germanor a l’edifici de les antigues escoles.

A la plaça de l’Hort d’en Patllari.
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14 de desembre:
Cursa d’orientació popular per 
la Marató de TV3

Maià se sumà novament a la Marató de TV3 del 
2014, dedicada a les malalties del cor, amb una cur-
sa d’orientació.

En aquesta edició s’han recollit gairebé nou milions 
d’euros; us recordem que si us hi animeu encara es 
poden fer aportacions a www.tv3.cat/marato.

FESTES DE NADAL
23 de desembre:
CAGA TIÓ al Casal del poble.
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26 de desembre:
QUINA DEL FUTBOL.

28 de desembre:
PASTORETS i QUINA DEL CASAL.



19

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 12 - Hivern 2015

5 de gener: 
Al migdia, visita del PATGE REIAL.

A la tarda, CAVALCADA DE REIS. A les 18.30 a Segue-
ró i a les 19.30 a l’església de Maià. Tot seguit, QUINA 
DE REIS.

Els Reis arriben en trenet i els acompanyen els Grup de Tambors de Maià.
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Concurs postals de Nadal 
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Casal del poble
El Casal del Poble continua la seva activitat per fer possible que 
petis i grans puguin gaudir de diferents activitats de formació i lleure 
durant l’any.

Aquestes són les activitats que es realitzen actualment:

Durant tot l’any hem continuat fent un calendari mensual perquè els socis, sòcies i interessats en general poguessin consultar 
de forma ràpida quines eren les activitats del mes en el municipi.

Ioga: 
Dimarts de 19 h a 20.15 h

Francès per nens:  
Dimecres de 17.30 h a 19 h

Tai-chi: 
Dijous de 16 h a 17.30 h

Francès per adults:  
Dilluns de 18 h a 19 h

Body Balance:  
Dilluns de 19.30 h a 20.30 h

Taller de Memòria:  
Dimarts de 18 h a 19 h

Hip-Hop i dances urbanes: 
Dijous de 17.15 h a 18.30 h

Exercici físic: 
Divendres, de 19.30 h a 20.30 h

ACTIVITATS CASAL 2014-15
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Taller de memòria Cursa d’orientació 
per la Marató

POTS CONTACTAR AMB EL CASAL:
Dimarts i dijous tarda de 17 h a 19 h - Telèfon 972 59 04 04

Correu electrònic: casal@maia.cat -       Facebook “casal del poble”

www.flordebesalu.com

Us convidem a tots a participar en les activitats que es por-
ten a terme durant l’any en el Casal del Poble.

Moltes gràcies a tots!
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Dies: del 25 de juny al 14 d’agost

LLoc: Casal del Poble i Piscina Municipal
eDats: de 3 a 14 anys (dos grups)
Horari: de 9h a 13h
activitats: Casal esportiu, de natura i natació

CASAL D’ESTIU DE MAIÀ DE MONTCAL 2014
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Fem petar la xerrada
MONTSE 
ZURILLA
Ceramista 
i escultora
Creadora de delicats personatges 
que t’arrenquen una somriure 
i et conviden a somiar, 
la Montse viu i treballa a Maià 
des de l’octubre de 1982.

Ens explica que és una artista en règim d’autònoma des dels 
18 anys, i que viu “de la ceràmica, escultura, pintura, pro-
jectes per a publicitat, escenografies, joies de porcellana…” 
que ha anat creant al llarg d’aquests més de trenta anys.

Nascuda al barri d’Horta, a Barcelona el 1959, després 
d’estudiar escultura a l’escola Massana i ceràmica a l’escola 
de la Bisbal comença a treballar al seu primer taller de cerà-
mica i escultura a prop del carrer Plateria a Barcelona, fins 
que als 23 anys es trasllada amb en David Ollé a Maià, on 
s’han estat des d’aleshores.

Treballa bàsicament fang refractari, però també gres, porce-
llana i sempre cuits a alta temperatura, a 1.265 graus, amb 
forns de gas, però també utilitza altres materials, segons els 
encàrrecs: fusta, poliester, pintures... Des de fa temps elabo-
ra peces modelades i pintades a mà, que acostumen a ser 
figures de personatges d’un món “a la meva mida”, ens diu, 
“fet després d’anys de feina en els quals hi ha àngels, nens, 
famílies, toreros, dones, homes, gats...”.

Actualment té una línia important de joies realitzades amb 
porcellana i metalls. Entre els treballs que ha realitzat, l’estiu 
passat, per encàrrec, va fer peces més grans de nens i ne-
nes drets d’aproximadament 1,50 cm., treball que considera 
que ha estat “una bona experiència per a poder tornar a re-
petir”. 

La Montse ha fet exposicions a diferents països i fires nacio-
nals i internacionals, en les quals les botigues fan les seves 
comandes. “València, Madrid, Barcelona, Frankfurt o París 

La Montse al taller.
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Miners per al museu de Bellmunt, al taller de Maià de Montcal.

La Montse treballant al taller.

eren les més importants; actualment les fires de venda di-
recta a Catalunya ajuden una mica”, ens comenta, i afegeix 
que també té clients de fa molts anys a Dinamarca, Holanda, 
Alemanya. I algun client a Mallorca.

En preguntar-li com han estat tots aquests anys treballant de 
ceramista des que va arribar a Maià, ens explica que “cap a 
l’any 1984 el taller era al garatge de casa i hi treballaven els 
matins la Teresa de Santa Magdalena, que baixava amb bici, 
també les germanes de Can Torrent, la Marta, la Sussi la Te-
resa; pintàvem rajoles a mà, les decoràvem i fins i tot durant 
bastant de temps tenia un bon client a EEUU que pagava 
amb dòlars. Quina il·lusió... eren anys de molta feina, i com 
que sempre tinc bona sort, vam tenir a la Clara. 
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Després vaig dissenyar les figures i participar a les fires per 
poder fer comandes, viatges i lliuraments.... molts quilòmetres 
...tot semblava que mai s’acabaria... vaig constituir al 1994 
una societat, Montse Zurilla, i vaig arrendar un gran i bon local 
per treballar millor a Besalú (a sota les uralites feia molta fred); 
en els millors temps vaig fer un bon equip de gent jove i amb 
molta força, amb el qual vaig treballar amb molta il·lusió. Jo 
feia la formació a tots de com pintar, modelar i omplir motlles, 
però totes les peces passaven sempre per les meves mans, 
i això ha definit en el temps unes peces molt exclusives. 

Però al 2001 s’acaba el contracte, i es ven tot el local de Be-
salú on treballaven; “la crisi comença, i els temps canvien; 
retornem a casa, traslladem el taller a Maià i continuo treba-
llant amb noves idees i molta energia”, ens explica la Montse. 

A banda de la ceràmica, li interessa molt la pintura (utilitza 
acrílics i oli), amb la voluntat de preparar ben aviat una bona 
exposició. Li desitgem tots els èxits del món... i que continuï 
somiant i fent somiar a la gent.

Exposició a Girona.

Joies. Menina.
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CC PEDAL MAIÀ
XVII  PEDALADA A MAIÀ DE MONTCAL
El diumenge 8 de juny de 2014 es va celebrar la XVII Marxa Popular de BTT 
MONTCAL BIKE.

Entitats

En aquesta edició hi van participar 180 bikers. Es podia 
escollir entre tres circuïts; de 25 km, de 30 km i de 42 km.

El recorregut va tornar a passar per Dosquers on es van 
recuperar antics camins, passant per sota la nacional II 
a l’alçada del Molí d’en Llorenç. Van vorejar el riu Fluvià 
i de tornada van passar per sota la nacional II a l’alçada 
de l’Incarcal. Llavors van anar seguint el recorregut per 
Santa Magdalena i pels corriols del poble veí de Beuda i 
de tornada van seguir el camí del camp dels avions fins 
a Maià. El circuït va transcórrer, la major part d’ell, per 
corriols amb molta ombra.

A l’arribada els participants van poder gaudir d’un ben me-
rescut esmorzar.
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ELS GUANYADORS VAN SER:
42 Km. RAMON ASGLEYAS
30 Km. JOAN NICOLÀS
25 km. MARTÍ TORRES

El grup ciclista Pedal Maià vol fer arribar el seu agraïment a 
totes les persones voluntàries i entitats que van col·laborar 
a fer possible aquesta marxa al nostre poble. 
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Entitats
2a TEMPORADA CONSECUTIVA

A LA TERCERA CATALANA

FUTBOL

Enguany el club esportiu Maià segueix competint a la 
tercera catalana amb ganes de mantenir la categoria per 
segona temporada consecutiva. Des d’aquestes línies 

volem animar al poble a passar una tarda agradable de 
futbol, venint al camp municipal on juguem com a locals 
cada quinze dies o també seguint-nos en els desplaça-
ments fora de casa. L’entrada és gratuïta.

Aprofitem aquest espai de la revista per demanar la vostra 
col·laboració, ja que no estem passant per un bon moment 
econòmic perquè les fitxes i les tarifes arbitrals cada tem-
porada són més cares. Podeu ajudar-nos fent-vos socis 
de l’entitat o adquirint bufandes amb els colors del club.

Ens volem acomiadar amb unes paraules en record d’en 
Lluís Jou, que sempre va treballar per tirar endavant el 
club. Ell sempre estava a punt per ajudar, cada setma-
na que jugàvem a casa es feia càrrec de deixar el camp 
marcat i en perfectes condicions. No es perdia cap partit, 
venia a casa i a fora, era un ferm seguidor. Una gran pèr-
dua pel club i també pel poble, doncs no només estava 
amb el futbol, sinó que ajudava a les festes locals fent els 
encants, rifant números, cantant les quines, organitzant la 
festa de Dosquers... Realment hem perdut una gran per-
sona. Et recordarem sempre Lluís. Visca el C.E. Maià.
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Gastronomia

Preparació

Per preparar els “montaditos” combinarem els ingredients de la següent 
manera (la patata ens farà sempre de base):

1r montadito:
Patata, carbassó, pebrot vermell, carbassó i boleta de mozarella.

2n montadito:
Patata, tomata, formatge de cabra i salsitxa embolicada en l’albergínia.

3r montadito:
Patata, pernil cuit, xampinyó, pebrot vermell i mig ou.

4t montadito:
Patata, mostassa, llom, melmelada, paté i gerd.

Per presentar-los a taula els podem amanir amb vinagreta.

Bon  profit!

“MONTADITOS”DE PATATA 
Ingredients (16 montaditos aprox.)

u 4 patates mitjanes bullides amb pell

uCarbassó tallat en cercles i sofregit

u Tires de pebrot vermell escalivat

u 4  boletes de mozzarella

u Làmines d’albergínia sofregida.

u 2 salsitxes

u 1 tomata vermella tallada en 4 làmines

u 4 rodelles de formatge de cabra

u 4 talls de pernil cuit

u 4 xampinyons sofregits sencers

u 4 ous de guatlla bullits

u 2 filets de llom a la planxa

u 4 trossos de paté

uMelmelada de gerds

uMostassa

u 4 gerds

uOli

uSal
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Salut L’ICTUS
L’ICTUS és una alteració brusca i greu de la circulació de la sang 
al cervell.

• L’ICTUS  és una EMERGÈNCIA TRACTABLE que reque-
reix una assistència precoç i immediata que permeti aplicar 
les mesures generals i específiques, com la trombòlisi i les 
cures a unitats d’ictus, que han demostrat un benefici en el 
pronòstic de l’ictus. 

• El benefici obtingut d’aquestes mesures es relaciona direc-
tament amb la precocitat amb què s’apliquen. 

• El SEM o dispositiu sanitari que faci la primera assistèn-
cia (centres d’atenció primària, CUAP, serveis d’urgències 
hospitalàries) ha de procedir a l’alerta o activació del Codi 
ICTUS d’acord amb l’algoritme que es basa en 4 ítems: 

TEMPS	DES	DE	L’INICI

EDAT

DERIVACIÓ

RAPID positiu + RANCOM negatiuCODI ICTUS 2012
CRITERIS DE DERIVACIÓ

SENSE LÍMIT

< 8 hores

HC-TI, CRI, CTI més proper
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Medi ambient

Gener  5-19
Febrer  2-16
Març  2-16-30
Abril  13-27
Maig  11-25
Juny  8-22
Juliol  6-20
Agost  3-17-31
Setembre 14-28
Octubre  13-26
Novembre 9-23
Desembre 7-21

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL

SERVEIS DE RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS 

El Servei de Deixalleria Mòbil d’aquest any 2015 s’instal·larà 
dos dies cada dos mesos a la zona esportiva de Maià de Montcal, 

entre el camp de futbol i la piscina municipal.

La Deixalleria Mòbil és un camió que permet fer una 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.

8 i 9 de gener de 2015
5 i 6 de març de 2015
7 i 8 de maig de 2015
2 i 3 de juliol de 2015
27	i	28	d’agost	de	2015
29	i	30	d’octubre	de	2015

RECORDEU qUE:
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.

u No es recolliran residus d’origen industrial o comercial sota cap con-
cepte. Es podrà donar el servei a un cost estipulat per l’empresa. (Fora 
l’horari establert).

u No es recolliran els materials de particulars procedents de desem-
baràs locals, cases, pisos, o de la neteja dels mateixos.

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

u Tampoc es recolliran materials valoritzables com paper-cartró, am-
polles i envasos de vidre, i els envasos lleugers (envasos de plàstic i de 
llauna, tetrabrics, llaunes d’alumini...) que el particular ha de dipositar 
dins els contenidors de recollida selectiva situats als carrers de color 
blau, verd i groc, respectivament.

La recollida de materials 
voluminosos es realitzarà 
durant el 2015 els 
següents dies:

EL
 C

AL
EN

DA
RI

 
PE

R 
AL

 2
01

5

A LA DEIXALLERIA MÒBIL NO HI PODEM DEIXAR MOBLES VELLS I TRASTOS VOLUMINOSOS. 
AQUESTS	MATERIALS	S’HAN	DE	REGIR	PEL	CALENDARI	DE	RECOLLIDA	DE	MATERIALS	

VOLUMINOSOS qUE TROBAREU A CONTINUACIÓ.
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SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA
Maià de Montcal s’afegí als actes de la Setmana de la Mobilitat 

sostenible i segura amb una Pedalada el 28 de setembre, 
que comptà amb una excel·lent participació. 

Del 22 al 29 de setembre se celebra a Catalunya la Set-
mana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS). Sota el 
lema ‘Fem el carrer més nostre’, la Setmana del 2014 pro-
posà una cerca de noves formes de mobilitat, allunyar-nos 
del domini absolut del cotxe particular, cap a un transport 
més sostenible, segur i saludable. Canviant la nostra ma-
nera de desplaçar-nos podem augmentar els nostres nivells 
d’activitat física, contribuir a millorar la qualitat de l’aire que 
respirem a les ciutats i ajudar a prevenir els accidents de 
trànsit. Escollir el transport públic col·lectiu per anar a la fei-
na, caminar o moure’s en bicicleta per anar de compres en 
comptes d’agafar el cotxe pot ser una bona forma de protegir 
i millorar la salut.

Entre les actuacions proposades per la Comissió Institucio-
nal de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura hi havia 
activitats de caminar, com ara caminades saludables, cami-
nades culturals, caminades verdes o caminades escolars; 

també hi havia activitats de bicicleta, que proposaven tallers 
de fotos, omplir el municipi de bicis o tallers d’inspecció tèc-
nica de bicicletes (ITB); les activitats de transport públic o 
les activitats de mobilitat sostenible, el concurs fotogràfic 
“Apunta’t al ClicMob!” o el videojoc “Els Sostenibles en mo-
viment” contribuïen a la diversitat d’ofertes perquè tothom 
es pogués adherir a aquesta campanya tan saludable per a 
nosaltres i per al nostre planeta.
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Temps era temps...

1

32
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4

65

1    Ca l’Hospital
2    Can Carreres
3    La Canova del Riu

4    Can Canet Vell
5   La Casica
6    Can Cademontic



Festa Major 
de Sant Vicenç 
Dies 23, 24 i 25 de GENER 2015

MAIÀ DE MONTCAL I DOSQUERS

Organitza: Amb el suport de: Col·labora:

Ajuntament de 
Maià de Montcal 
i Dosquers

CASAL DEL POBLE   
	C.E	MAIÀ

DIVENDRES 23

A les 21.00 h CAMPIONAT DE TRUC
   al Casal del Poble (programes a part)

DISSABTE 24 

A les 11.00 h  3r. CAMPIONAT DE PETANCA
   a les pistes del carrer St. Vicenç (inscripcions de 10.30 h a 11 h)

A les 17.00 h PEL·LÍCULA INFANTIL al Casal

A les 20.30 h   SOPAR POPULAR

Tot seguit  ESPECTACLE DE MÀGIA
 

DIUMENGE 25
 
A les 10.30 h OFICI SOLEMNE amb acompanyament de la COBLA CERVIANENCA

Tot seguit   TRES SARDANES a la Plaça de l’Església 

A les 12.00 h inauguració de l’escultura dedicada a L’ERNEST LLUCH     
   obra de FERNANDO LEVY DIAZ al dispensari municipal
   i VERMUT PER TOTHOM

A TOTS ELS ACTES HI HAURÀ SERVEI DE BAR

L’organització es reserva el dret de modificar els actes si per causes imprevistes s’hi veiés obligat.


