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Serveis
HORARIS >>>>>>>>>>>>>>

TELÈFONS D’INTERÈS >>>>>>>>

Ajuntament:
De dilluns a divendres, de 10 h a 14 h de la tarda

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
Parròquia Sr. Miquel Oliveras (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
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

Servei d’Urbanisme:
L’arquitecte atendrà les consultes els dimarts, de 12 h a 13.30 h
Demaneu prèviament dia i hora a l’Ajuntament
Jutjat de Pau:
Dimarts de 12 h a 13.00 h
Casal del poble:
Dimarts de 17 h a 19 h
Dimecres de 16 h a 18 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

FARMÀCIES DE TORN:
Besalú				
Sant Jaume de Llierca			
Montagut				
Castellfollit de la Roca			
Tortellà				

972 59 12 73
972 68 72 01
972 68 70 88
972 29 40 18
972 28 71 02

HORARIS DE TEISA
GIRONA-BANYOLES-OLOT
Girona
Besalú
De dill. a div. 7.15
8.03
De dill. a div.
i dis. feiners 9.15
10.03
Diari
11.15
12.03
De dill. a div.		
i dis. feiners 13.15
14.03
De dill. a div.		
i dis. feiners 15.15
16.03
Diari
17.15
18.03
Diari
19.15
20.03
Dis., dium.
i festius
21.15
22.18
De dill. a div. 21.30
22.03

Olot
8.45
10.45
12.45
14.45
16.45
18.45
20.45
23.00
22.45

OLOT-BANYOLES-GIRONA
Olot Besalú
De dill. a div. 5.45 6.12
De dill. a div.		
i dis.feiners 7.30 7.57
Diari
9.30 9.57
De dill. a div.		
i dis. feiners 11.30 11.57
Diari
13.30 13.57
De dill. a div.		
i dis. feiners 15.30 15.57
Dium. i festius 16.30 16.57
De dill. a div.		
i dis. feiners 17.30 17.57
Diari
19.30 19.57

Girona
7.15
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
18.00
19.00
21.00

INFORMACIÓ: Girona: 972 204 868 Banyoles: 972 570 053 Olot: 972 260 196
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www.teisa-bus.com

OLOT-BESALÚ-FIGUERES
Olot
De dill. a div. feiners 6.45
Dissabtes feiners
6.45
De dill. a div. feiners 9.00
Diumenges i festius 9.00
Dissabtes feiners
9.00
De dill. a div. feiners 18.45
Dis. feiners, dium. i festius 18.45

cruïlla Maià
7.08
7.18
9.23
9.33
9.33
19.08
19.18

Figueres
7.30
7.45
9.55
10.00
10.00
19.40
19.45

FIGUERES-BESALÚ-OLOT
Figueres
De dill. a div. feiners 7.30
Dissabtes feiners
7.45
Diumenges festius
10.15
De dill. a div. feiners 13.15
Dissabtes feiners
13.15
De dill. a div. feiners 17.15
Dis. feiners, dium. i festius 17.15

cruïlla Maià
7.55
8.10
10.40
13.40
13.40
17.40
17.40

Olot
8.25
8.45
11.15
14.10
14.15
18.10
18.15
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Editat per:		

Editorial
S’acosta la festa major i el moment que espero cada any, l’hora
d’escriure-us aquestes quatre ratlles i poder expressar-vos breument el passat, el present i intentar donar forma al nostre futur.
Crec que en la perseverança es troba el secret i s’ha de lluitar per
aconseguir allò que es desitja.
Al maig passat vàreu confiar-nos portar el poble, dirigir-lo cap a
aquell lloc que ens mereixem, on hi cabem tots, suportant sotracs
i tempestes i, per descomptat, de vegades, alegries. Vàrem renovar el nostre equip; aires nous són molt convenients per a donarnos empenta i tenir sempre el despertador posat. Tinc sort de tenir
aquest equip.
Hem fet i farem allò que ens ajudi a fer poble. Que els nostres fills
creixin amb saviesa i estiguin orgullosos de ser de Maià de Montcal
i Dosquers. Que els més desprotegits i necessitats estiguin ben
atesos i que no falti res a ningú sense excepció.
Aprofito per demanar comprensió i ajuda per les coses fins on no
puguem arribar, perquè no sempre és possible fer realitat el que
desitgem.
Canviar no és un error, l’error és no canviar. FEM POBLE.

Ajuntament de Maià

Joan Gainza
Alcalde

Edita:

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

L’arc de sant Martí un dia de tardor. Fotografia de Joan Gainza

Disseny i maquetació:

Martí Riu

Impressió:		

Impremta Pagès - Tel. 972 42 01 07 - www.impremtapages.com

Dip. legal:		

GI-446-2007

Amb la col·laboració de:
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Informació
Municipal

Els resums dels Plens de l’ajuntament de Maià de
Montcal d’aquest any 2015, 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
PARC INFANTIL

CAMÍ PER A VIANANTS

A la plaça de Can Pep Vila s’hi ha instal·lat un nou parc
infantil; se n’ha millorat el tancament del perímetre i s’ha
canviat la ubicació dels contenidors d’escombraries.

Nou camí per a vianants a prop del carrer Girona que permet accedir de baix a dalt del carrer sense perill, accés a
la piscina... i col·locació d’una barana de protecció.

BARANA PONT ROMÀNIC
Al mes de novembre va acabar la instal·lació de la barana del pont romànic. La primera idea, amb el permís del
Departament de Cultura de la Generalitat, va ser col·locar
una barana de fusta bullida. No obstant i pensant que tard
o d’hora aquesta barana es faria malbé a causa de la gran
humitat del paratge, vam pensar que el millor seria posar
una barana de forja, que segurament era més adequada
a l’edat del pont preromànic. Dels dos pressupostos presentats per industrials del poble, es va endur el projecte el
més econòmic, el d’en Jordi Quer.
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MILLORES
AL MUNICIPI

Informació
Municipal

NOU AGUTZIL I COMPRA DE VEHICLE I MAQUINÀRIA

Un cop jubilat en Josep Grau “Calic” com a agutzil del poble, l’Ajuntament va haver de convocar un concurs públic
per ocupar la seva plaça, que va ser gestionat pel Consell Comarcal de la Garrotxa juntament amb els serveis
d’ocupació de la Generalitat de Catalunya. Es van pre-

sentar unes 20 persones i, després de valorar els currículums i la puntuació corresponent segons els paràmetres
marcats, va sortir guanyador el Sr. Eduard Fèlix i Riera. A
més, s’ha adquirit maquinària de treball, un compressor,
un generador, trepants i moltes eines, així com un vehicle
furgoneta de segona mà. També,
i gràcies a l’estalvi
de l’any passat de
no col·locar llums
de Nadal amb grua,
vam poder adquirir
el canó de calor
que aquest any tots
heu pogut veure o,
si més no, notar-ne
l’escalfor.

ESCOLES

ESCULLERA DE DOSQUERS
I CANALITZACIÓ AL CAMÍ DEL PLA

Anem fent inversions per tal d’avançar en la millora de
l’edifici de les escoles per poder-hi realitzar tot tipus
d’activitats polivalents. Aquest any hem fet la instal·lació
elèctrica amb la col·locació de la il·luminació de llums de
baix consum (leds) i adequació d’endolls i llums als lavabos.

A Dosquers, una franja d’uns 30 metres de la carretera
asfaltada perillava de desprendre’s algun dia per la gran
verticalitat de la cuneta en gran part a causa del terreny
argilós del sector. Es va col·locar una escullera de pedres
i es va asfaltar el tram.
També, i per evitar les inundacions que sovint s’esdevenien
al camí de Can Coromines i als camps de Can Tasi, aigua
que provenia del camí del Pla, es va desviar la canalització
de baixada d’aigües cap a la cuneta dels camps de Can
Marifont, la qual era prou profunda per engolir tanta aigua.
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Informació
Municipal

MILLORES
AL MUNICIPI

GARROTXA TURISME CULTUR I RUTES ITINERÀNIA
Aquest any hem col·locat uns indicadors i uns plafons en
dues esglésies del municipi per tal de millorar la informació
de la seva història, Sant Vicenç i Santa Maria de Jonqueres.

Anirem ampliant aquesta tasca, de mica en mica, a les altres ermites. També hem instal·lat un plafó a la plaça de
Can Pep Vila, en el qual s’indica les rutes i la seva situació.
Itinerània ens ha atorgat dues rutes al municipi, una
s’anomenarà Romànic, que anirà de Maià de Montcal cap
a Bruguers i Dosquers, i l’altre Balcó de la Garrotxa, que
fa un recorregut per Maià, passant pel puig de Santa Magdalena. Aquests recorreguts s’acaben de netejar i marcar
amb les típiques marques grogues. Estem pendents que
el Consell comarcal ens faciliti el disseny del tríptic informatiu, del qual en farem publicitat. En aquest document hi
haurà un plànol del municipi i indicarem com anar-hi, què
trobarem, etc.

NETEJA PER VOLUNTARIS DE LA
RIERA DE MAIÀ
CANVI DE CONTENIDORS
D’ESCOMBRARIES
Aquest any 2015 s’han iniciat els canvis progressius de
contenidors de tot el municipi.
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Dins la setmana per la sostenibilitat 2015, promogut per la
Junta de Residus de la Generalitat, es va organitzar una
neteja de la ribera i es van treure molts quilos de brossa,
llaunes, plàstics i altres deixalles inorgàniques. Aquesta
diada la van protagonitzar voluntaris, veïns del poble, i gràcies a ells es va fer una neteja força intensa que, si tot va
bé, es repetirà aquest hivern.
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CALENDARI DE TRIBUTS DEL MUNICIPI
DE MAIÀ DE MONTCAL EXERCICI 2016
IVTM				
El rebut es pot fraccionar		

15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG

El termini per fraccionar el rebut ha de ser 1 mes abans del període en voluntària

ESCOMBRARIES		
15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG
				El termini per fraccionar el rebut ha de ser 1 mes abans del període en voluntària
CLAVEGUERAM		

15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG

IBI URBANA			

1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL

CEMENTIRI			
Pagament: 			
1r termini:1 mes abans de 		
finalitzar el període en voluntària
2n termini:setembre
3r termini: octubre

IBI RÚSTICA			
IAE

15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG

Es pot fraccionar en 3 rebuts,
per imports equivalents al 33% 33% i 34% respectivament

1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL

1 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE

PER PODER SOL·LICITAR EL FRACCIONAMENT, L’IMPORT MÍNIM DEL REBUT HA DE SER DE MÉS DE 90€
Al mateix temps, us fem saber: per tal de facilitar el pagament 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
hisendes locals, es podrà concedir el fraccionament
dels rebuts, els mesos que consten a les ordenances
municipals, en tres 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 entitat 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
pagament 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
període de pagament en voluntària, s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de
l’esmentat incompliment.

Els vehicles automòbils i motocicletes (amb matrícula) amb una antiguitat superior a 25 anys,
estaran exempts de l’impost municipal de vehicles. Només caldrà que el titular ho demani a
l’ajuntament aportant la documentació corresponent.
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CONSTITUCIÓ NOU AJUNTAMENT
Com en les eleccions anteriors, a Maià de Montcal i Dosquers es va presentar una única candidatura, que va obtenir 135 vots, per a l’elecció dels 7 regidors que formarien el
Consistori.

EL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
I PRODUCTES BÀSICS
Del 23 al 27 de novembre a l’Ajuntament i al Casal del
Poble es pogueren fer les aportacions per contribuir a la
cita anual amb el Gran Recapte d’Aliments i Productes
Bàsics, una campanya de recollida d’aliments bàsics per
aconseguir que les persones més necessitades del nostre
entorn rebin ajuda alimentària. La duen a terme voluntaris
dels quatre Bancs d’Aliments de Catalunya, els de Girona,
Barcelona, Tarragona i Lleida. El 2015 es va arribar a la
xifra de 4.642.000 quilos.
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AIGUAGIM PER A GENT GRAN
Organitzat per Edat3 de Besalú i l’Ajuntament, la gent
gran de Maià va poder fer aiguagim els mesos de juliol
i agost.
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DECORACIÓ NADALENCA A
MAIÀ DE MONTCAL
Un any més l’empresa Ecolignor ha volgut ajudar-nos a instal·lar l’arbre
nadalenc amb palets, una iniciativa que té dues finalitats, la primera una
ajuda a la sostenibilitat i el medi ambient, i la segona a un estalvi econòmic.
Aquest any el nostre arbre ha estat escollit pel consell Comarcal de la Garrotxa com a arbre representatiu de les felicitacions de Nadal.
Amb l’estalvi econòmic afegit per la no utilització del camió grua, aquest any
l’Ajuntament de ben segur podrà fer alguna inversió més, com la de l’any
passat amb el canó de calor per escalfar el casal i les escoles.

NAIXEMENTS A MAIÀ DE MONTCAL DURANT EL 2015:
Joan Valls Mención
19/03/2015

Elsa Olivet Merino
02/07/2015

Nicol Machovà
21/08/2015
Nora Rigall Ros
24/12/2015

Després de molts anys de lluita per aconseguir
l’ajut econòmic i tècnic per a la rehabilitació i
condicionament de la DEPURADORA del nostre
poble, després de continuades i feixugues reunions amb els representants polítics i tècnics a
Barcelona i Girona, amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, en acabar aquesta
edició, s’incorpora la notícia que la Generalitat,
amb tots els informes mediambientals favorables
de l’Agència Catalana de l’Aigua, ha acceptat finalment el projecte de reforma de la depuradora
atorgant-nos el 50% del cost de les obres.

El mateix president de la Diputació de Girona ja
ens ha confirmat també que la Diputació ens ha
atorgat pel 2016 l’altre 50% del cost de les obres,
valorades en total amb la quantitat de 140.000
euros, obres consistents en la reconstrucció
de la separadora de fangs i la nova instal·lació
d’un BIOFILTRE que permetrà eliminar les males olors i prevenir la contaminació d’aqüífers.
Aquesta instal·lació, que ha estat projectada i liderada pel Consorci Sigma del Consell Comarcal
de la Garrotxa, podria estar acabada aquest any
2016.
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El poble en viu
23, 24 i 25 de gener de 2015:
Festa Major de Sant Vicenç
Campionat de truc el divendres al vespre; campionat de petanca dissabte al matí, a la tarda pel·lícula infantil i al vespre sopar popular i espectacle de màgia. Diumenge, ofici
amb la Cobla Cervianenca, tres sardanes, inauguració de
l’escultura dedicada a l’Ernest Lluch i vermut per a tothom.
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21 de febrer:
Carnestoltes
A les 6 la tarda al Casal del Poble de Maià, espectacle
infantil a càrrec de Jordi Tonietti.
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15, 16 i 17 de maig:
Festa del Roser i de Sant Isidre
Divendres, repic de campanes; dissabte, 4a Mostra
d’arrossos i a la tarda inflables; diumenge, ofici amb la
Coral de Sant Miquel de Campmajor i tradicional ofrena
de panets; tot seguit, baixada de carretons i a la tarda
teatre infantil.
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30 de maig:
Romeria de la Mare de Déu
del Mont

7 de juny:
XXXII Aplec de Santa Magdalena
Caminada popular a Santa Magdalena; ofici solemne,
amb acompanyament d’orquestra, i tradicional ofrena de
panets; tot seguit, tres sardanes amb la cobla La Principal
de Porqueres i arrossada popular.
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Pujada a peu a la Mare de Déu del Mont, on els voluntaris
del poble varen fer una arrossada per a tothom.
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11 de juliol:
XIX Festa del Futbol
amb havaneres
Amb el grup Cavall Bernat, sopar amb els Pescadors de Roses i rifa d’un xai.

25 i 26 de juliol:
Festa Major de Dosquers
El dia 25, sopar a la fresca i ball de festa amenitzat per
les noies “Van Van”; rifa d’un espatllot, una caixa de vi i
dos àpats. Diumenge al matí, ofici amb acompanyament
musical i vermut per a tothom, i a la tarda sardanes amb
la cobla “Nova de Blanes” i trencadissa d’olles.

28 d’agost:
IV Caminada nocturna
De Maià a Santa Magdalena, amb entrepà de botifarra, vi i cafè opcionals.
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11 de setembre:
Celebració de la diada nacional
de Catalunya
A partir de dos quarts d’onze del matí, parlaments de veïns i
veïnes del poble, hissada de l’estelada per joves del poble,
parlament de l’Alcalde i esmorzar i música de sardanes.

4 d’octubre:
XX Homenatge a la Vellesa
Missa a l’església parroquial de Sant Vicenç; després,
repertori medieval a càrrec de la Coral de Butxaca i
dinar de germanor a l’edifici de les antigues escoles.

7 de novembre:
Castanyada
A la tarda, a la plaça de l’Hort de can Patllari.
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13 de desembre:
Caminada per la Marató de TV3
Dedicada enguany a la diabetis i l’obesitat, una
bona colla se sumà a la caminada per poder fer una
aportació a l’edició 2015.

FESTES DE NADAL
23 de desembre:
CAGA TIÓ a la tarda al Casal del poble.
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27 de desembre:
PASTORETS i QUINA DEL CASAL.

5 de gener:
Al migdia, visita del PATGE REIAL.
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A la tarda, CAVALCADA DE REIS. A dos quarts de set
a Segueró i a dos quarts de vuit a l’església de Maià. A
continuació , QUINA DE REIS.

Església de Segueró.
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2n Concurs postals de Nadal
Hi participaren nens i nenes de primer a sisè de primària, i la postal
guanyadora va il·lustrar la felicitació de Nadal de l’Ajuntament.
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1r Concurs de patis, jardins,
rebedors i pessebres
de Maià De Montcal - Dosquers
Hi podien participar les decoracions del jardí, el pati, el rebedor
de casa, pessebres, arbres de Nadal...
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Casal del poble
Us convidem a acostar-vos al Casal del Poble, petits i grans, si voleu
participar en alguna de les activitats que oferim durant tot l’any.
Aquestes són les activitats que es realitzen actualment:

ACTIVITATS CASAL DEL POBLE
DILLUNS:
Francès per adults de 17 h a 18 h. Preu 10€ mes
Body balance de 20 h a 21 h. Preu 25€ mes

DIMECRES:
Francès per nens de 17 h a 18.30 h. Preu 10€ mes
Ioga de 18.15 h a 19.30 h. Preu 27€ mes

DIMARTS:
Taller de Memòria de 18 h a 19 h.
Preu 35€ tot el curs

DIVENDRES:
Exercici físic personalitzat en grup de 19 h a 20 h.
Preu 12€ mes

A més, demana el calendari mensual per poder consultar les activitats que fem cada dia com aquest del mes de
desembre:
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Taller de manualitats nadalenques
Des de fa 8 anys, quan arriba el mes de desembre es fa
una parada del taller de memòria per poder fer dues sessions de manualitats nadalenques. Es treballen temes de
Nadal amb diferents materials i tècniques. Un bon complement per trencar la rutina i preparar aquestes festes
tan assenyalades.

Taller de memòria

POTS CONTACTAR AMB EL CASAL:

Dimarts de 17 h a 19 h i dimecres de 16 h a 18 h - Telèfon 972 59 04 04
Correu electrònic: casal@maia.cat
Facebook «casal del poble»

www.flordebesalu.com
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CASAL D’ESTIU DE MAIÀ DE MONTCAL 2015
Casal amb el Grup Tendel, del 22 de juny al 31 de juliol.
Sortides, piscina, nit al casal i diversió ambientats al llunyà Oest, amb el
lema Dallas Cowboy.

24

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 13 - Hivern 2016

25

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 13 - Hivern 2016

Fem petar la xerrada
JOAN VIDAL
L’últim barber
de Can Met
Joan Vidal Gratacós neix el 2 de juny del
1929, que de seguida és dit, i ens explica
que recorda un temps que al carrer
Sant Vicenç hi havia tres barbers i tres
botigues, i tots tenien feina.
Parlem de força anys enrere, en què els pobles eren un
centre de reunió i comerç que aplegaven tota la gent de
la contrada; a la seva barberia hi podíem trobar gent de
Dosquers, Maià, Segueró i altres municipis. En Joan havia començat la feina de barber amb el seu pare essent
molt jove; i havia anat a l’escola quan aquesta es trobava
a sobre l’escola, i després a l’ajuntament.
El seu pare es deia Eusebi, i la seva mare Dolores, i el
seu avi era en Met, que donà nom a la casa i a la barberia,
que es coneixen com a can Met. La seva germana Rosita,
com en Joan, no es casarà mai, i s’estarà també a casa
ajudant la seva mare, que era modista. La barberia encara ara es troba als baixos del número 32 del carrer Sant
Vicenç, amb els mateixos calaixos que hi havia els anys
50; entrar-hi és com fer un salt en el temps.
En Joan és de la lleva del 50 i va fer el servei militar a
Tetuan, al Marroc; el servei militar durava aleshores un
any i mig. Quan hi va arribar, en saber que era barber, se
li assignà el càrrec de persona de guàrdia al dispensari,
d’on no en va sortir fins que acabà el servei, sortosament
sense haver hagut de fer cap cura major. Aquest fet segurament ocorregué perquè antigament els barbers també
feien petites operacions de cirurgia menor, encara que
per reial ordre de l’any 1860 fou prohibit als barbers dins
l’Estat espanyol de continuar-ne l’exercici.
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La barberia abans (amb en Joan tallant els cabells a un client el 4 d’abril
del 1953) i uns cinquanta anys després (l’Alfons Grau tallant els cabells
a en Joan).

Els barbers es dediquen a afaitar la barba dels homes,
tallar els cabells, tallar les patilles i rasurar el clatell. El pèl
llarg es tallava amb unes tisores amb l’ajut d’una pinta,
i el pèl curt es perfilava o rasurava amb una maquineta d’afaitar. Per afaitar la barba o el bigoti, s’utilitzava la
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En Joan, de jove, davant de Can Met.

fulla esmolada d’una navalla, després d’haver lubricat la
zona amb sabó, crema o gel d’afaitar. Finalment, després
d’afaitar s’apliquen locions postafaitat per hidratar la pell i
tancar els porus.
Per fer la seva feina utilitzaven aigua i el sabó per afaitar,
colònies i massatges per després de l’afaitat i pólvores de
talc per al clatell. També utilitzaven brotxes, navalles per
afaitar, diferents tipus de tisores, màquines manuals i elèctriques per tallar els cabells. I era imprescindible tenir un mirall.
A Can Met, “els dissabtes i els diumenges sempre han estat els dies de la barberia”, els dies de més feina. Molts
anaven a tallar-se els cabells després d’haver fet el cafè
o la partida, entre setmana només treballaven el vespre, i
també anaven a les cases, com el seu pare, que afaitava el
senyor de can Noguer a Segueró cada setmana. A Can Met
s’hi parlava de futbol o de la cacera, i sempre hi havia gent,
perquè abans gairebé tothom s’afaitava un o dos cops per
setmana amb el barber; alguns s’afaitaven i arreglaven els
cabells per anar a mercat a Figueres o a Banyoles.

Records del servei militar; Tetuan, al nord del Marroc, va ser la capital
del Protectorat espanyol al Marroc fins al 1956.
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«De barbers,
ara no se’n troben»
En Joan ens explica que treballaven amb una bata blanca,
i que en principi no rentaven el cap perquè era de mal fer a
l’aigüera que tenien. El seu pare afaitava molt ràpidament,
i ell, en Joan, tallava més bé els cabells que el seu pare, ja
tenim la feina repartida.
Quan es va jubilar des de l’època que l’alcalde era el Carreter i fins a primers del 2015, el barber del Molí d’en Llorenç Alfons Grau, l’últim diumenge del mes treballava una
estona a Can Met per tallar els cabells a mainada o afaitar
i tallar els cabells a qui ho necessités.
En Joan, com sovint passava, al llarg de la seva vida ha fet
moltes feines diferents a banda de barber: anar a fer jornal,
treballar a les guixeres, llegir els comptadors de la llum, menar bestiar i l’hort... Per la feina de mirar els comptadors de
la llum, un cop al mes anava per les cases per anotar el consum, i després també cobrava les factures, i si s’espatllaven
les bombetes de l’enllumenat públic ell mateix les canviava
amb una llarga escala de fusta per enfilar-se fins on calgués.
Quan va fer els 65 anys es va jubilar, però encara ara treballa a l’hort. Viu a la mateixa casa on va néixer en companyia

Cadira de barber; locions per després d’afaitar; eines per tallar els cabells
i afaitar: d’esquerre a dreta, raspall espolsacabells; potet amb pólvores
de talc per suavitzar el clatell; pot amb base metàl·lica per anar netejant
la navalla mentre s’afaita; a darrere, platejat, vaporitzador per humitejar els
cabells; dos passadors per esmolar la navalla; brotxa i sabó per afaitar.

C/ Mallorca, s/n - Besalú
972 59 08 38  ·  edat3besalu@besalu.cat
• Àpat a domicili
• Servei de dutxa i bugaderia
• Servei de Menjador
• Tallers d’estimulació i fisioteràpia
• Centre de dia i residència assistida
• Escola de cuidadors

www.edat3besalu.cat
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En Joan, ben mudat al costat del mar.

d’un gos i envoltat de gent que l’ajuden, com el seu germà;
a la tele, el que li agrada més veure el futbol, i el cap de setmana juga amb altres companys al dominó.
El poble i la societat han canviat, és evident, però el que
en Joan destaca que als pobles com Maià ha canviat és la
relació entre veïns: “abans la gent s’ajudava, quan algun
pagès estava malalt els altres el diumenge li feien la feina,
ara això ha canviat, tothom pensa per ell mateix i aquell
companyerisme no hi és”.

L’ofici de barber es podria dir que ha canviat ben poc...
sí que ha canviat en una cosa, com diu en Joan, i és
que ara, “de barbers, no se’n troben...”. El mateix Joan,
l’última vegada que es va fer tallar els cabells, es va desplaçar fins a Banyoles, i li va tallar els cabells una noia
que fins i tot li va rentar el cap; això sí, el primer que fa
cada matí quan es lleva és afaitar-se... amb una màquina elèctrica, és clar.
Dolors Olivé
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Entitats

CC PEDAL MAIÀ
XVIII PEDALADA A MAIÀ DE MONTCAL
El diumenge 14 de juny de 2015 es va celebrar la XVIII Marxa Popular de BTT
Montcal Bike. En aquesta edició hi va haver 170 participants, els quals podien
escollir entre dos circuïts: un de 34 km i un altre de 22 km. Els dos circuïts transcorrien per corriols i pistes de Maià i Beuda.
I, com cada any, en acabar hi havia un fabulós esmorzar
de pa amb botifarra, begudes, fruita, galetes, cafè,... obsequi per tothom, servei de dutxes, rentat de bicicletes i
l’assistència d’ambulància.
I gràcies a la gent del poble que ens va ajudar i als següents
col·laboradors s’ha pogut un any més organitzar la Pedalada: Ajuntament Maià de Montcal/Dosquers, Fruites Masó,
Ecolignor, Restaurant la Torre, Beuda Activa i la Federació
Catalana de Ciclisme.
Aquest any, i com a novetat, vàrem comptar amb la participació del conegut Joan Llordella, que va ser el guanyador
del circuit llarg, i Toni Serrasolsas, guanyador del circuit curt.
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Entitats
Des de la junta directiva del Club Esportiu Maià volem
aprofitar aquestes línies que la revista municipal ens ofereix per explicar la situació que ha portat a la retirada de
l’equip. Abans, però, volem recordar que l’equip va acabar
la temporada 2014/2015 completant un altre bon any a tercera catalana, doncs una cosa la vam tenir clara des de la
junta i és que acabaríem la temporada al terreny de joc.
Un dels motius més clars de la retirada ha estat l’elevat cost
econòmic que comporta tenir l’equip federat, doncs tant
a tercera com a quarta catalana les fitxes, els àrbitres,...
s’han apujat a un valor inassolible per les nostres possibilitats. Una altra causa, no menys important, és el fet que no
hi hagi generació de joves que estiguin en edat de jugar a
futbol en aquests moments a Maià.
Vam valorar i vam decidir fer una assemblea general de socis per tal d’exposar la nostra decisió de no començar la següent temporada, vam voler-ho presentar per si sortia algú
que es volgués fer càrrec del club, però no va sortir ningú.
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FUTBOL
Esperem que tothom entengui la decisió que vam haver de
prendre, per la junta no va ser gens fàcil. A veure si d’aquí a
uns anys, amb els joves talents que hi ha a Maià, surt gent
amb ganes de reactivar el futbol.
Aprofitem per donar les gràcies a tothom, als socis, a l’ajuntament, als jugadors, als entrenadors, als
col·laboradors, a l’afició,... i a tota la gent que amb major o
menor mesura ha format part d’aquest club, sense l’ajuda
de tots això no hauria estat possible!
També volem reconèixer la feina feta per la junta, i per tots
els que n’han format part al llarg dels anys, gràcies pel vostres esforç i dedicació!

Un, dos, tres Maià!
Visca el Maià!
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Gastronomia
ESPIRALS SALADES DE
PASTA DE FULL
Preparació
Estenem la pasta de full i amb el corró l’estirem una mica i la cobrim amb les
làmines de formatge; seguidament, damunt del formatge col·loquem el pernil
i l’altra làmina de pasta de full amb sobrassada i formatge.

Enrotllem amb l’ajuda del mateix paper, pintem amb ou batut i repartim les
llavors de sèsam per sobre del rotlle.

Ingredients
u 2 planxes de pasta de full
u Làmines de formatge
u Pernil dolç tallat fi, però que no es
trenqui
u Sobrassada ibèrica (tallada ben fina
o millor una terrina per estendre)
u 1 sobre de 4 formatges ratllats
u Llavors de sèsam

Tallem fent rodanxes d’una amplada, més o menys, d’un cm i mig (un dit).

Coem a 200º, forn preescalfat, durant uns 15-20 minuts. Si teniu l’opció de
dalt i baix millor, sinó potser els heu de posar uns minuts amb el gratinador.
Deixem refredar i ja podem menjar.
Aquestes pastes, com tot el que porta pasta de full, s’han de consumir aviat;
per tant, millor fer-les el mateix dia. Com a molt podem fer-les el dia abans,
però ja no seran tan cruixents.

Bon profit!
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Salut
Activitat física i salut
Els beneficis per a la salut depenen del tipus d’activitat que es practica; no s’obté
el mateix resultat si es treballa la resistència cardiorespiratòria que si es treballa
la flexibilitat.
Alguns dels beneficis són immediats, com ara una sensació de benestar en acabar una única sessió d’exercici,
i d’altres s’obtenen només amb la constància, com ara
la disminució del risc de mort per malaltia coronària. Si
es deixa de practicar l’exercici de manera regular es van

perdent aquests efectes positius, per tant, cal mantenir-se
actiu sempre.
Els efectes més estudiat són els produïts per les activitats
aeròbiques d’intensitat moderada i són els següents:

» Les persones físicament actives viuen més anys que les sedentàries i amb millor qualitat de vida.
» Amb l’exercici físic es redueix la possibilitat de patir un infart de miocardi o cerebral, osteoporosi, diabetis
tipus 2, hipertensió arterial, augment del colesterol sanguini, excés de pes o càncer de còlon.
» L’exercici físic ens pot ajudar a abandonar el consum de tabac, de drogues o d’alcohol.
» La pràctica d’exercici físic millora l’humor (costa més deprimir-se) i ajuda a veure la vida amb més optimisme.
» L’exercici físic ajuda a dormir millor, fer més bones digestions i mantenir un hàbit intestinal adequat.
» L’exercici físic regular manté entrenats els músculs per a totes les Activitats de la Vida Diària, la qual cosa
ajuda a evitar dolors musculars, articulars i ossis, a controlar millor l’osteoporosi i l’aparició de varices i les
molèsties que comporten.
» Una forma física saludable ens permet tolerar millor les temperatures extremes, fred i calor, i el dolor.
» També ens capacita per fer més feina, rendir més en la nostra activitat professional, en els nostres estudis
i fins i tot en les nostres diversions.
» L’exercici físic regular és una de les eines més idònies per assolir la millor qualitat de vida possible en
cada edat i circumstància.
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Salut
Les persones físicament
actives viuen més
anys que les sedentàries
i amb millor
qualitat de vida
Els beneficis de l’activitat física per a la salut no són una
qüestió de tot o res: les persones sedentàries milloren el
seu estat de salut encara que no arribin, al principi, a complir les pautes recomanables.
De totes maneres, existeix un consens internacional sobre la quantitat mínima d’activitat física que cal practicar
per obtenir una millora de la salut i prevenir la malaltia.
Aquesta quantitat correspon a aquella activitat física que
suma una despesa calòrica diària mínima de 150 kcal o
una despesa calòrica setmanal mínima de 1.000 kcal,
que equival a fer, com a mínim, 30 minuts d’activitat física
d’intensitat moderada durant 5 o més dies a la setmana.
El fet que els adults duguin aquesta quantitat d’activitat
física n’optimitza l’impacte sobre la seva salut i a la vegada en minimitza el risc de lesions i complicacions. Altres
unitats que també cal considerar poden ser el nombre de
passes recomanades (entre 8.000-10.000 diàries), o 6-8
kilòmetres.
Tot això s’ha demostrat en múltiples treballs de recerca
mèdica, i ens ho diuen les guies que aconsellen “esport

salut”. Els metges d’Atenció Primària hauríem de promocionar més l’activitat física en els nostres pacients, segurament caldria receptar menys medicaments i gaudiríem
de millor salut.
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Medi ambient
SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL

EL CALENDARI
PER AL 2016

El Servei de Deixalleria Mòbil d’aquest 2016 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.
7 i 8 de gener de 2016
3 i 4 de març de 2016
5 i 6 de maig de 2016
7 i 8 de juliol de 2016
1 i 2 de setembre de 2016
3 i 4 de novembre de 2016

La Deixalleria Mòbil és un camió que permet fer una recollida 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.

A LA DEIXALLERIA MÒBIL NO HI PODEM DEIXAR MOBLES VELLS I TRASTOS VOLUMINOSOS.
PER A AQUESTS MATERIALS JA US HEM TRAMÈS EL CALENDARI
DELS DIES DE RECOLLIDA D’AQUEST ANY 2016.

SERVEIS DE RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS
La recollida de materials
voluminosos es realitzarà
durant el 2016 els següents
dilluns i dimarts:
GENER 4-18
FEBRER 1-15
MARÇ 14-29
ABRIL 11-25
MAIG 9-23
JUNY 6-20
JULIOL 4-18
AGOST 1-16-29
SETEMBRE 12-26
OCTUBRE 10-24
NOVEMBRE 7-21
DESEMBRE 5-19
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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 concepte. Es podrà donar el servei a un cost estipulat per l’empresa. (Fora
l’horari estipulat).
u No es recolliran els materials de particulars procedents de desembaràs de locals, cases, pisos, o de la neteja dels mateixos.
u Els materials recollits seran voluminosos de difícil transport pels 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 o 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, ampolles i envasos de vidre, i els envasos lleugers (envasos de plàstic i de
llauna, tetrabrics, llaunes d’alumini...) que el particular ha de dipositar
dins els contenidors de recollida selectiva situats als carrers de color
blau, verd i groc, respectivament.
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SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA
En motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura el 2015
es va fer una Pedalada popular el diumenge 18 d’octubre.
Es va fer una ruta amb BTT per les vies verdes del municipi. La convocatòria era oberta a tothom que hi volgués
participar, i hi hagué esmorzar per a tothom.

MAIÀ NATURA
S’ha creat una nova agrupació al municipi. El passat mes d’octubre,
es va fer la presentació de l’agrupació Maià natura.
L’objectiu d’aquesta agrupació és el desenvolupament de
projectes i activitats relacionats amb la natura al nostre
municipi. Aquesta agrupació s’ha creat per conèixer ben a
fons l’entorn en què vivim, preservar-lo i cuidar-lo.
MAIÀ NATURA està oberta a tothom que tingui sensibilitat
per l’objectiu pel qual s’ha creat, i es pot participar en qualsevol dels projectes concrets sense cap mena d’obligació
de continuïtat. Tothom que tingui idees, propostes, etc.,
les pot exposar i, si hi ha consens entre els membres de
l’agrupació, la proposta es realitzarà.
El passat 15 de novembre, es va fer una trobada al peu
de l’alzina reclamadora del costat de can Hospital, on
l’agrupació va explicar la història de les alzines reclama-

dores i va exposar el seu primer projecte, anomenat ARBRES. Aquest projecte consisteix en la recerca dels arbres més remarcables, vells, grans i històrics del municipi.
US CONVIDEM A PARTICIPAR-HI!!
Els projectes que es duguin a terme tindran el suport i la
col·laboració de l’Ajuntament de Maià de Montcal.
Donem les gràcies per la informació facilitada de la història de les alzines reclamadores a en Josep M. Sala de
can Mero i en Joan Fábrega de cal Flequer.
Tothom que vulgui formar part d’aquesta agrupació pot
adreçar-se a: maianatura@maia.cat
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Temps era temps...

1

2
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3

4
1 Can Sans
2 Can Toni
3 Cal Teixidor
4 Can Tonico

5

5 Can Garriga
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MAIÀ DE MONTCAL I DOSQUERS

Festa Major
de Sant Vicenç
Dies 22, 23 i 24 de GENER 2016
DIVENDRES 22
A les 19.00 h
			

XERRADA “Arbres amb història de la Garrotxa” a càrrec de Tosca,
Serveis Ambientals d’Educació i Turisme de la Garrotxa

A les 21.00 h

CAMPIONAT DEL TRUC Al Casal del Poble (programes a part)

DISSABTE 23
A les 10.00 h
			

CAMINADA a càrrec de Tosca,
Serveis Ambientals d’Educació i Turisme de la Garrotxa

A les 18.00 h

TALLER DE MÀGIA (a les escoles)

A les 20.30 h

SOPAR POPULAR (a les escoles)

Tot seguit 		

ACTUACIÓ DEL MAG “ANTONI CROS” (a les escoles)

DIUMENGE 24
A les 10.30 h		

OFICI SOLEMNE amb acompanyament de la cobla NOVA BLANES

Tot seguit 		

TRES SARDANES a la plaça de l’església

A les 17.00 h

PAS A PAS TEATRE, “ENS HA CAIGUT LA SOGRA” de Lluís Coquart

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 obligada.
Organitza:

Amb el suport de:
Ajuntament de
Maià de Montcal
i Dosquers

