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

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:
Eva Viñals, 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 902 11 14 44

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

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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Volia ometre en començar dir que continuem vivint una situació so-
cioeconòmica i política complexa, amb incerteses, amb patiments... 
l’atur, l’angoixa de moltes famílies, les guerres que augmenten, les 
injustícies, els enganys, els desgavells del canvi climàtic... però 
aquest cop no toca i no m’estendré. Vull canviar el missatge i parlar 
de nosaltres, d’il·lusió, d’optimisme, de superació, d’esperança, de 
tot allò positiu que avui ens envolta.

No cal anar més lluny i veure els dissabtes al matí al bar de la Tere-
sa totes aquelles dones petant la xerrada amb el pa amb tomata o 
el croissant amb el cafè amb llet, amb aquells somriures a la cara... 
que n’és de saludable i bonic veure la gent que conviu el dia a dia 
plegada, que comparteixen penes i alegries, que expressen el més 
bonic que tenim, els sentiments.

Què bonic és poder contemplar els nostres nens i nenes quan es 
repleguen, només heu de veure les seves cares d’alegria, només 
heu de veure també les cares dels seus pares i avis, mireu-los a la 
baixada de carretons, al carnestoltes, al karaoke, a la cavalcada de 
Reis, a les funcions de pallassos i de música, a l’estiu a la piscina, 
a l’hivern al cagatió... és un goig intens poder viure el dia a dia al 
nostre poble, és una satisfacció oblidar-nos un moment de tot el 
que ens envolta i gaudir plenament del que tenim ben a prop: un 
poble meravellós que es diu Maià de Montcal i Dosquers.

Gràcies a tots i una abraçada,
Joan Gainza

Alcalde
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MAIÀ CONGELA IMPOSTOS

L’Ajuntament de Maià de Montcal va celebrar un ple ordi-
nari on va aprovar les ordenances fiscals, CONGELANT 
tots els impostos i taxes, així com el percentatge que aplica 
de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). “No es vol carregar 
més al contribuent, perquè aquest és l’Impost que suposa 
un major esforç fiscal per a les famílies i, entre elles, les 
que han rebut la recent actualització del cadastre.”

0,65% és el tipus que Maià de Montcal aplicarà al 2017 so-
bre el valor cadastral. Aquest percentatge és un dels més 
moderats dels que s’apliquen a la província de Girona.

OBRES RECENTS MÉS IMPORTANTS

• Posada en marxa de la instal·lació del nou sistema de 
biofiltre de l’EDAR (Estació depuradora) al sector de Cal 
Valent. (inversió de 138.726 euros)

• Rehabilitació del dipòsit d’aigua de Santa Magdalena 
(Bombers prevenció d’incendis) Conveni propietari dels 
terrenys, Diputació de Girona, ADF de Maià de Montcal 
i Ajuntament. (inversió de 10.000 euros)

CONSUM
L’Ajuntament de Maià de Montcal COMUNICA a tota 
la població que no atenguin demandes de persones o 
empreses que es presentin a casa per revisar o canviar 
instal.lacions, sense conèixer-les.
Per a qualsevol dubte truqueu sempre a l’Ajuntament 
972 591051, que us informarem.

• Obres (1a. Fase) de reforma interior i exterior de les 
antigues escoles.
• Construcció de columbaris i nous nínxols als cementi-
ris de Maià de Montcal i Dosquers.
• Inversió econòmica per la substitució de fanals i llu-
minàries al carrer Girona.
• 1ª fase. Rehabilitació del ferm amb l’asfaltat de dos 
camins del municipi.
• Inversió per la portada de fibra òptica al municipi.
• Inversió per la instal.lació de càmeres de seguretat a 
nivell Comarcal.
• Rehabilitació del ferm de camins municipals.

Pressupost 2017
Detallem les obres i inversions més importants del pressu-
post municipal pel 2017:

Estem subvencionant:

• Taller de Memòria
• Aquagim
• Circuits i parc Dipsalut amb monitor
• Transport regular de viatgers a Besalú amb el bus escolar
• Transport regular els dimarts a Besalú i tornada
• Àpats a domicili
• Serveis Socials (Dispensari, atenció, visites,..)
• Gratuïtat jubilats a la piscina

Joventut
• Aportació econòmica a l’Ajuntament de Besalú per com-
partir despeses de l’Escola Salvador Vilarrassa

• Aportació econòmica a l’Ajuntament de Besalú per com-
partir despeses de la Llar d’Infants de Besalú

• Despeses anuals del conserge que acompanya els 
alumnes del transport del Bus a dins l’escola.

• Ajuts a les famílies per la compra dels Llibres escolars,...

• Adquisició de material lúdic-esportiu 2017

• Ajuts de col·laboració per estades de Colònies d’estiu 2017

• Brigades d’estiu

• Taula jove comarcal, Estaciona’t...

• Unitat escolarització compartida UEC

• Consell Esportiu de la Garrotxa

• Pla de transició de treball PTT

Us fem saber que si esteu interessats a rebre 
informació municipal, ens heu de fer arribar un correu 
electrònic a l’adreça ajuntament@maia.cat (amb els 
noms i cognoms del titular del correu electrònic) o bé 

per Whatsapp al 696-644-595
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Pressupost 2017
INGRESSOS
CAPÍTOL I IMPOSTOS DIRECTES (Contribucions,...) 156.637,13
CAPÍTOL II  IMPOSTOS INDIRECTES   4.000,00
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS     86.233,71
CAPÍTOL IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS  (Subvencions,...)   187.103,88
CAPÍTOL V  INGRESSOS PATRIMONIALS   7.840,00
CAPÍTOL VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (Generalitat,...)    76.889,08

	 	 TOTAL	PRESSUPOST	D’INGRESSOS	2017		 	 518.703,80

DESPESES
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL   92.220,59
CAPÍTOL II  DESPESES CORRENTS (Llum, deixalles, projectes,...)  213.441,85
CAPÍTOL III  DESPESES FINANCERES  405,00
CAPÍTOL IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS (Acció social, escola,...)  36.140,63
CAPÍTOL V  FONS DE CONTINGÈNCIA  66.000,00
CAPÍTOL VI  INVERSIONS REALS  93.410,86
CAPÍTOL VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (inversions)   11.000,00
CAPÍTOL IX  PASSIUS FINANCERS (amortitzacions)  6.084,87

	 	 TOTAL	PRESSUPOST	DE	DESPESES	2017	 	518.703,80

AVÍS ALS CONSUMIDORS 
AMB CLÀUSULES SÒL

EN LA HIPOTECA

El Reial decret llei 1/2017, de 20 
de gener, de mesures urgents 
de protecció dels consumidors 
en matèria de clàusules sòl 
(BOE núm. 18, de 21.01.2017) 
ha establert un procediment de 
reclamació extrajudicial, gratuït 
i voluntari, perquè els consumi-
dors puguin recuperar els im-
ports pagats indegudament per 
clàusules sòl en la hipoteca. Qui 
necessiti informació per saber 
el mecanisme per facilitar la de-
volució d’aquests imports es pot 
posar en contacte amb l’oficina 
de Consum del Consell Comar-
cal de la Garrotxa.

TREBALLS DE LA FRANJA PERIMETRAL A LA URBANITZACIÓ 
DEL MOLÍD’EN LLORENÇ 

El passat 21 de novembre de 2016 es va celebrar a l’Ajuntament, una reunió in-
formativa de les obligacions derivades de la Llei 5/2003 de prevenció d’incendis 
en nuclis, urbanitzacions, edificacions aïllades i instal.lacions i en concret les 
obligacions derivades de l’esmentada Llei, que, entre d’altres, obliga als veïns 
a realitzar una franja de 25 metres al voltant de les edificacions i del perímetre 
exterior de la urbanització. Van intervenir a la xerrada els Bombers de Girona, 
els Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa.

Sobre aquesta Llei, que és d’obligat compliment tant per als usuaris com per 
als Ajuntaments, es va explicar, entre d’altres, que tenia l’objectiu de protegir 
les persones i els béns que es troben en terreny forestal sense excepcions, 
sigui urbà o sòl rústic. En el cas d’urbanitzacions, si els propietaris no realitzen 
les tasques de neteja del seu perímetre, aquesta Llei obliga als Ajuntaments a 
realitzar-les i els permet poder girar íntegrament les despeses del cost de la ne-
teja als parcel·listes. Com que les actuacions no es podrien dur a terme amb els 
terminis que marca la Llei, l’Ajuntament ha portat a terme la neteja de la franja 
perimetral i la neteja de les zones verdes al seu càrrec. El cost d’aquestes tas-
ques seran assumides íntegrament per l’Ajuntament, i els propietaris no hauran 
de fer cap aportació econòmica.

TOT EL QUE VOLS SABER:
Visita la nostra web: www.maia.cat 

i troba’ns al twitter: @AjuntamentMaia i al facebook: Ajuntament de Maià de Montcal
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Els resums dels Plens de l’ajuntament de Maià de 
Montcal de l’any 2016 i del primer trimestre de 2017, 
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
PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS 

(EDAR) DE MAIÀ DE MONTCAL MITJANÇANT CONTACTORS BIOLÒGICS ROTATIUS
El baix rendiment que presentava l’actual depuradora 
i la manca de qualitat dels seus abocaments feien que 
l’Ajuntament de Maià de Montcal considerés com a priori-
tari resoldre aquesta problemàtica, ja fos des d’un punt de 
vista de seguretat humana com d’afectació al medi.

Per aquests motius el mes de maig de 2013 el Consor-
ci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIG-
MA), ens que desenvolupa les actuacions previstes en el 
PSARU’05 a la Comarca i realitza la gestió dels sistemes 
de sanejament en alta de la Garrotxa, per encàrrec de 
l’ajuntament, va redactar la “Memòria Valorada de re-
modelació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) de Maià de Montcal. 

Des de fa temps aquest sistema de Sanejament de Maià 
de Montcal donava molts mals resultats atès que el siste-
ma de depuració de les aigües era molt precari. 
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MILLORES 
AL MUNICIPI

Arran dels episodis de pluges que es varen donar els dies 
29 i 30 de novembre del 2014, el sistema de tractament va 
quedar molt malmès i es veia molt difícil poder recuperar la 
instal·lació existent sense efectuar una inversió considerable.

Per aquest motiu l’ajuntament va sol·licitar diverses línies 
d’ajut per finançar aquesta obra i va encarregar al Consor-
ci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) 
la redacció del projecte executiu. Per tant, es va redactar 
el PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ESTACIÓ DE-
PURADORA D’AIGÜES RESIDUALS (EDAR) DE MAIÀ 
DE MONTCAL MITJANÇANT CONTACTORS BIOLÒ-
GICS ROTATIUS complint les especificacions tècniques 
dels serveis d’explotació del sanejament de la Garrotxa i 
de les administracions competents.

OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present Projecte era definir i valorar les obres 
necessàries a nivell de Projecte Constructiu, per executar 
les obres de remodelació de l’EDAR de Maià de Montcal 
per resoldre les necessitats actuals i amb el mínim pres-
supost possible, deixant pel PSARU la inversió neces-
sària per donar més capacitat de tractament al sistema.

El sistema s’ha dissenyat mitjançant un pretractament 
compost per tres fases (una fase de regularització i ho-
mogeneïtzació, una fase de decantació i una fase de 
digestió) (aprofitant un antic tanc en desús) i un sistema 
de tractament biològic posterior mitjançant una tecnolo-
gia de depuració amb contactors biològics rotatius, tec-
nologia que minimitzi el cost d’explotació i que garan-
teix els paràmetres d’abocament a llera per la població 
actual.

Les obres que comprèn el present projecte són les 
següents:

• Replanteig topogràfic del terreny
• Condicionament del terreny
• Reparació tanc polivalent existent
• Excavació de la zona d’implantació del biodisc
• Construcció de la solera
• Construcció de pous
• Instal·lació d’equips
• Instal·lació elèctrica
• Instal·lació de control
• Jardineria
• Urbanització (tancaments, paviments, ...)
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MILLORES 
AL MUNICIPI

ASFALTATGE ACCÉS A MAIÀ

CANVI MOTORS PISCINA I CANVI TUBS 
A L’INTERIOR DE LA PISCINA PER TRENCAMENT

COLUMBARIS DOSQUERS

Recentment aquest 2017 s’han hagut de canviar, per la seva 
antiguitat, els motors de les piscines. Així mateix i a causa de 
l’edat dels materials emprats al seu dia per la construcció de 

les piscines, s’han hagut de canviar tubs de PVC de l’interior 
del vas gran, ja que estaven esquerdats i es produïen pèr-
dues d’aigua importants els últims anys.

MÒDUL D’EXTRACIÓ DE SANG 
AL DISPENSARI DE MAIÀ

A partir del dia 8 de maig de 2017, el dispensari de 
Maià tindrà el seu propi mòdul d’extracció de sang.

Es faran extraccions el primer dilluns de cada mes, 
sempre amb cita prèvia.

FIBRA ÒPTICA
L’Ajuntament ha fet una reserva de diners pel pressu-
post 2017 per fer front a la inversió de compra de línies 
de fibra òptica. Un cop arribi el troncal central per l’A-
26 a Besalú, el Consorci SIGMA calcularà quins seran 
els costos reals per desplaçar-lo per la N-260 fins a 
l’alçada del Molí d’en Llorenç i d’allà arribar al poble. 
Esperem impacients que l’any vinent puguem gaudir 
de connexió a la fibra òptica, la qual ens portarà molts 
beneficis atesa la impossibilitat que Telefónica de Es-
paña ens posi mai l’ADSL.
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CALENDARI DE TRIBUTS DEL MUNICIPI 
DE MAIÀ DE MONTCAL EXERCICI 2017

IVTM	 	 	 	 15	DE	MARÇ	AL	15	DE	MAIG
El rebut es pot fraccionar  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
CEMENTIRI	 	 	 15	DE	MARÇ	AL	15	DE	MAIG
IBI	URBANA	 	 	 1	DE	JUNY	AL	31	DE	JULIOL
Pagament:    Es pot fraccionar en 3 rebuts, 
1r termini:1 mes abans de   per imports equivalents al 33% 33% i 34% respectivament
finalitzar el període en voluntària
2n termini:setembre
3r termini: octubre

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 MÉS DE 90€ 

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 
hisendes locals, es podrà concedir el fraccionament 
dels rebuts, els mesos que consten a les ordenances 
municipals, en tres terminis de pagament, sense inte-
ressos de demora.

Per poder obtenir aquest fraccionament s’hauran de com-
plir 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 pe-
ríode 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 exe-
cutiva 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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EL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 
I PRODUCTES BÀSICS

AIGUAGIM PER A GENT GRAN

Maià de Montcal va col·laborar com cada any al Gran 
Recapte d’Aliments. Els quatre Bancs dels Aliments de 
Catalunya han tancat el recompte final amb la xifra de 
4.374.000 quilos d’aliments recollits durant la vuitena 
edició del Gran Recapte, celebrada els dies 25 i 26 de 
novembre.

Un any més els Bancs dels Aliments volen agrair la so-
lidaritat i el compromís dels ciutadans i dels voluntaris, 
que han estat clau per assolir aquesta xifra, en benefi-
ci de les persones que tenen necessitats alimentàries a 
Catalunya.

Organitzat per Edat3 de Besalú i l’Ajuntament, la gent 
gran de Maià va poder fer aiguagim els mesos de juliol 
i agost.

www.flordebesalu.com
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DECORACIÓ NADALENCA A MAIÀ DE MONTCAL

LÍNIA REGULAR DE BUS A BESALÚ

Un any més Maià de Montcal s’apunta a la celebra-
ció d’aquestes festes d’una forma sostenible amb la 
col·locació d’una decoració de Nadal ecològica que con-
tribueixi a l’estalvi econòmic i sigui una ajuda a la sosteni-
bilitat i el medi ambient.

L’empresa Ecolignor ha instal·lat l’arbre nadalenc amb 
palets a l’entrada del poble, i l’altre arbre pot trobar-se a 
l’Ajuntament.

Aquest any també es van celebrar les festes amb tots 
els veïns i veïnes amb una felicitació nadalenca feta per 
Mossèn Miquel Oliveras.

Al poble tenim persones que no disposen de vehicle i 
per tant no es poden desplaçar fora del poble. Principal-
ment hi ha jubilats que tenen necessitat de desplaçar-se 
a Besalú per anar a comprar, sigui al mercat dels di-
marts, sigui a la farmàcia, etc. Des de ja fa temps i amb 
l’ajut del Consell Comarcal de la Garrotxa l’Ajuntament 
va demanar a la Generalitat de Catalunya un servei de 
bus per satisfer les nostres necessitats. Aquest hivern 
la Generalitat de Catalunya ens va atorgar el servei de 
bus per anar a Besalú els dimarts (anada i tornada amb 
parades a Bruguers-Molí d’en Llorenç) i els dies de cada 
dia anar a Besalú aprofitant les places lliures disponibles 
del transport escolar, amb prioritat als jubilats de mu-
nicipi. Aquests desplaçaments estan subvencionats per 
l’Ajuntament de Maià de Montcal.
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NAIXEMENTS A MAIÀ DE MONTCAL DURANT EL 2016:
Júlia	Vila	Gironès	
16/03/2016
Jordi	Pous	Costejà		
07/06/2016

Ivet Pontes Farré 
31/07/2016
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BRIGADES JOVES D’ESTIU – 2016

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ JOVE – 2017

L’any 2016 l’Ajuntament de Maià de Montcal va fer una 
aposta per els i les joves del municipi, convençut que els 
joves i els infants són el motor del poble. És per això que 
es va signar un conveni amb el Servei de Joventut del 
Consell Comarcal de la Garrotxa per tal de poder oferir 
projectes i recursos per als joves del municipi. Juntament 
amb aquest equip es va redactar el Pla Local de Joventut, 
que és el full de ruta que guiarà el treball que farem.

Entre altres projectes, es varen realitzar les Brigades Jo-
ves d’Estiu, una iniciativa que té l’objectiu d’ajudar els jo-
ves a desenvolupar valors com el voluntariat, el treball en 
equip, el compromís, la responsabilitat... Al mateix temps, 
també es fomenta l’estima i participació activa dins el mu-
nicipi a partir de la implicació dels joves en els serveis 
municipals que es presten.

Hi varen participar un total de 8 joves distribuïts de la se-
güent manera: 5 joves a la brigada municipal, realitzant 
diferents tasques de manteniment pel poble -canviar es-

combraries del carrer i de la piscina, netejar herbes a la 
zona de l’església de Dosquers, traslladar bancs i dife-
rents tasques de pintura, com ara el portal de la piscina, la 
barbacoa i els bots de la carretera, entre altres. I els altres 
3 joves al Casal d’estiu, fent de suport a l’equip de mo-
nitors, participant en les activitats programades, ajudant 
en els cursets de natació, acompanyant els nens i nenes 
durant les sortides, en els àpats, etc.

La dedicació i el suport dels responsables de cada servei 
va ser clau perquè realment el projecte fos possible. Un 
agraïment!

La valoració general d’aquesta primera edició ha estat molt 
positiva i comencem a treballar ja en el disseny d’una nove-
na edició amb totes les aportacions que han fet els partici-
pants de les Brigades d’aquest estiu. Com a compensació 
per la seva participació, els brigadistes van poder gaudir 
d’una sortida a Port Aventura, que es va celebrar el cap de 
setmana de l’1 i 2 d’octubre i que va ser tot un èxit.

Per poder dissenyar un projecte cada vegada més sòlid, que 
creï cohesió i possibiliti la vinculació i la participació dels jo-
ves del poble, el passat mes de març es va iniciar un procés 
de participació convidant als joves d’entre 12 i 17 anys. Vo-
líem detectar, escoltar i conèixer les necessitats i inquietuds 
que tenen.

A partir de diferents dinàmiques participatives i amb un pres-
supost de 1.000 € anuals, els mateixos joves van aportar 
tot un seguit d’idees i propostes per dur a terme al municipi. 
L’Ajuntament, conjuntament amb el  Servei de Joventut del 

Consell Comarcal de la Garrotxa, ha anat concretant amb 
els joves la viabilitat d’aquestes propostes i la possibilitat de 
desenvolupar-les durant l’any 2017.

A partir d’aquí, començarem a prioritzar i posar al calen-
dari totes les propostes que siguin realitzables, sempre te-
nint en compte que són els mateixos joves els encarregats 
d’organitzar-les, desenvolupar-les i fer-ne una posterior va-
loració. D’aquesta manera es pretén donar peu als joves 
a ser part activa del dia a dia del municipi, així com donar 
vida al poble organitzant activitats per a ells i per a tota la 

població de Maià de Montcal. Alhora que és un 
creixement i un aprenentatge per a tots ells en la 
implicació i la participació.

Fins al moment actual s’han dut a terme dues 
trobades i està previst que aquest estiu ja es 
comencin a desenvolupar activitats de diferents 
tipologies (cinema a la fresca, inflables a la pisci-
na, banyada nocturna...).

Cal destacar també que aquest grup de joves 
ja es van organitzar per Sant Jordi venent roses 
elaborades per ells mateixos per poder destinar 
els beneficis aconseguits a les seves activitats i 
a altres activitats per al municipi.



14

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 14 - Primavera 2017

El poble en viu
13 de març:
Festa de Sant Antoni Abad

Esmorzar, benedicció dels animals i ruta pel poble.
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13, 14 i 15 de maig: 
Festa del Roser i de Sant Isidre
Divendres, repic de campanes i cinema; dissabte, mostra 
d’arrossos i inflables per a la mainada; diumenge, ofici, ofre-
na de panets, baixada de carretons i segon Campionat de 
petanca...
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21 de maig:  
Romeria a la Mare de Déu Mont
Com cada any, 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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5 de juny: 
XXXIII Aplec de Santa Magdalena
Caminada popular a santa Magdalena: sortida del casal del 
poble – ca l’Ayats – can Marcó – can Ramis – Santa Mag-
dalena. Al migdia, tres sardanes amb la cobla La principal 
de Porqueres i a la una ofici solemne, amb acompanya-
ment d’orquestra i tradicional ofrena de panets. Tot seguit, 
arrossada popular.

9 de juliol:
Havaneres a la piscina

Amb el grup Terra Endins, magnífic sopar amb Els pes-
cadors de Roses i rom cremat per a tothom.
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23 i 24 de juliol:
Festa Major de Dosquers
Dissabte, sopar a la fresca i ball amenitzat per les noies 
“Van Van” i rifa.

El diumenge, ofici solemne amb acompanyament de la co-
ral Plenitud de la gent gran de Banyoles i tot seguit vermut 
per a tothom. A la tarda, sardanes per la cobla Principal de 
Cassà, tradicional trencadissa d’olles i rifa.

19 d’agost:
V Caminada Nocturna

30 juliol:
Karaoke

De Maià de Montcal a Santa Magdalena, on es gaudí d’un 
sopar a la llum de la lluna.

29 de juliol: 
Banyada nocturna
Banyada nocturna per refrescar-nos una nit d’estiu.
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11 de setembre:
Celebració de la diada nacional de Catalunya

Com cada any i amb més intensitat aquests darrers anys, 
l’11 de setembre s’organitza una trobada “reivindicativa” 
al sector esportiu. El 2016 vam demanar estar més units i 
actius que mai amb predisposició de culminar la feina feta 
durant molts anys i que junts hem de decidir el nostre futur 
amb democràcia i llibertat.

28 d’octubre:
Halloween Maià
Celebració de la festa de Halloween.

Brigades

2 d’octubre:
XXI Homenatge a la Vellesa

Brigades de joves durant l’estiu.

Missa a l’església Parroquial de Sant Vicenç, amb 
acompanyament de Coral i dinar de germanor a 
l’edifici de les escoles.
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18 de desembre:
La Marató
En motiu de la Marató, dedicada el 2016 a l’ictus 
i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, 
a Maià se celebrà una caminada fins al castell de 
Dosquers. L’aportació era de 3 euros i s’obsequià 
els assistents amb un pica-pica.

12 de novembre:
Castanyada
A la plaça de l’Hort de Can Patllari.

Montse Zurilla

Botiga / Galería
c/Ballesteries,10    Girona

Taller  / Estudi
Ferratjo s/nº Maià de Montcal     972-591061

escultura – cerámica – pintura – joies – projectes

www.zurilla.net
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18 de desembre:
Tió de Nadal
A la tarda es va fer cagar el tió al Casal del poble.

FESTES DE NADAL

972 59 06 29 
info@ecolignor.com 
www.ecolignor.com 



22

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 14 - Primavera 2017

26 de desembre:
Pastorets
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5 de gener de 2017:
Cavalcada de reis de Maià
Al migdia, lliurament de les cartes al patge reial; al vespre, 
els Reis arriben a Segueró i després a l’església de Maià. 
Tot seguit, regals per als nens i nenes, xocolata amb coca 
i quina.

Recollida de cartes per part dels patges.
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20, 21 i 22 de gener de 2017:
Festa Major de Sant Vicenç
Cinema, segon campionat de ping-pong, teatre, 
sardanes... i molt més.

FESTA DE SANT VICENÇ 2016
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4 de març de 2017:
Carnaval
Rua, animació infantil, ranxo de car-
naval i discomòbil.

CARNAVAL 2016
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Dimecres:

Ioga 
Horari: de 18.15 h a 19.30 h
Preu: 27 € socis / 2 9€ no socis

Dijous:

Classes de francès principiants 
Horari: de 19 h a 20 h
Preu: 10 € socis / 12 € no socis

Divendres:

Francès per nens/es 
Horari: de 17 h a 18 h
Preu: 10 € socis / 12 € no socis

Horari	d’hivern:
dimarts de 16 h a 18.30 h
dimecres de 16 h a 18.30 h

Pots contactar amb nosaltres a: 
      972 59 04 04
      casal@maia.cat 
     “casal del poble”

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.

Dilluns:

Dinamització parcs urbans salut 
Horari: de 11.45 h a 12.45 h
Preu: Gratuït

Body Balance 
Horari: de 20 h a 21 h
Preu: 25 € socis / 27 € no socis

Dimarts:

Francès oral Adults 
Horari: de 10 h a 11 h
Preu: 10 € socis / 12 € no socis

Taller de Memòria 
Horari: de 18 h a 19 h
Preu: 35 € tot el curs socis
37 € tot el curs no socis

Exercici físic personalitzat 
Horari: de 19 h a 20 h
Preu: 10 € socis
12 € no socis

ACTIVITATS QUE ES FAN AL CASAL

Taller de memòria
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Taller de feltre i patchwork

Durant els dies 29 de novembre i 13 de desembre, promo-
cionat per Edat 3 Besalú, es va organitzar fer un taller de 
manualitats de Nadal amb feltre i patchwork. 

Es van elaborar ninots del pare Noel i detalls de taula amb 
feltre. 

L’últim dia també es va apro-
fitar per a fer una mica de 
berenar amb vi calent típic 
de les fires nadalenques del 
nord d’Europa.

Totes les participants al taller 
es van poder endur el seu ni-
not fet per elles mateixes.

CASAL D’ESTIU DE MAIÀ DE MONTCAL 2016
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Material Nou o d’Ocasió de

Cuina Professional

Arquitectura Interior
MAIA DE MONTCAL 
valerie@brun-o.eu

Camp de les Forques
17850 BESALU
972 59 13 25—info@gudin.eu
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Fem petar la xerrada
MARIA FERNANDA MENDOZA

Secretària de l’Ajuntament de Maià 
des del 1985 fins al 2016

La Maria Fernanda començà a 
treballar a l’Ajuntament de Maià 

amb poc més de trenta anys, i també 
han estat trenta anys i escaig els 

que s’hi ha passat treballant com a 
secretària d’ajuntament, fins que es 

va prejubilar, el 15 d’abril de 2016.

Lectura de l’acta del Ple de constitució del nou ajuntament el maig del 2015.

Detall de la peça d’alabastre que li fou lliurada en el sopar celebrat amb 
motiu de la seva jubilació.

Han estat tres dècades de la vida d’aquesta olotina, Ma-
ria Fernanda Mendoza Mercader, que es casà amb un 
noi de Maià de Montcal el 1975, en Lluís Rovira, el fill 
gran de Cal Sastre, amb qui primer van viure a Olot i 
finalment es van traslladar definitivament a Cal Sastre 
a finals dels anys setanta, on encara ara viu la Maria 
Fernanda.

En Lluís i la Maria Fernanda van tenir dues filles: la pri-
mera, l’Adriana, nascuda el 8 de gener del 1978; la sego-
na, la Gemma, el 30 de desembre del 1979.

Instal·lats a Maià, en un moment que va plegar el se-
cretari de Maià essent l’alcalde en Joan Pou, aquest 
li va proposar a la Maria Fernanda d’incorporar-se a 
l’ajuntament com a secretària. La Maria Fernanda abans 
havia fet feines de notaria i altres relacionades amb em-
presarials en dues empreses a Olot, i per això acceptà la 
proposta de Joan Pou i va prendre possessió del càrrec 
de secretària en un ple del 15 d’octubre del 1985.

He treballat al llarg d’aquests trenta anys al costat de 
tres alcaldes: en Joan Pou Cabratosa, en Josep Maria 
Alsina Seguí i l’alcalde actual, en Joan Gainza Agustí. 
Tanmateix, la majoria dels anys va treballar al costat de 
Josep Maria Alsina.
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Assistents al sopar de comiat.

La Maria Fernanda i regidors de l’Ajuntament després de jubilar-se.

El secretari d’Ajuntament és l’encarregat de la secretaria 
de la corporació municipal i té com a principals tasques 
l’assistència als plens i l’assessorament jurídic i legal 
a l’alcalde; «per a aquest assessorament la diputació i 
consell comarcal sempre t’ajuden; als alcaldes els pots 
dir com, però l’última decisió sempre és la política», re-
marca la Maria Fernanda.

Mirant enrere recorda que quan va entrar a l’ajuntament 
s’acabava de fer la piscina municipal. I enumera les prin-
cipals accions de millora dutes a terme pel consistori: 
«al llarg d’aquest anys s’han asfaltat molts camins; s’han 

fet l’ajuntament i dispensari nous, 
que abans estaven a les escoles; 
s’ha fet el dipòsit d’aigua nou al 
sector de ca n’Hospital; s’ha arre-
glat el camí de Dosquers; s’ha fet 
la portada d’aigua a Dosquers... 
Un dels últims projectes ha estat la 
depuradora». I afegeix «l’obra que 
m’hagués agradat deixar acabada? 
La urbanització Molí d’en Llorenç, 
que no s’ha pogut desenvolupar 
per la crisi econòmica; jurídicament 
està legalitzada, però, per desen-
volupar les obres, no hi diners per 
poder tirar-ho endavant».

De tots aquests anys la Maria Fer-
nanda explica que «la construcció 
de l’ajuntament nou va permetre 
deixar l’antiga secretaria, que era 
molt més petita. En aquest espai 
de vegades hi havia arribat a ha-
ver-hi treballant plegats el jutge de 
pau, el secretari del jutjat de pau, 
jo com a secretària i de vegades 
l’arquitecte municipal; a més, els 
plens també els fèiem allà; era un 
niu. Entraves i hi havia l’arxiu, a 
l’entrada de l’ajuntament, un espai 
ple de prestatges. Obries la porta 
i ja entraves a la secretaria; des-
prés vam agafar una aula del que 
era abans l’antiga escola, l’aula 
que en dèiem dels grans, i vàrem 
fer una mica de despatx amb una 
taula per fer els plens, despatx de 
l’alcalde i una taula per a mi sepa-
rada també per una porta del des-
patx de l’alcalde i una saleta per a 
les visites; a la secretaria s’hi va 
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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

quedar la Mercè per fer atenció al públic i hi havia una 
porta que connectava perquè la gent pogués entrar si 
calia. Hi havia a un costat l’escola dels grans, a l’altre 
l’escola dels petits, els lavabos i al mig la secretaria, que 
feia una mica de torreta, que encara hi és. Per accedir-
hi, havies d’entrar al col·legi amb la mainada».

En prejubilar-se, va convidar tot l’ajuntament a sopar per 
fer una festa de comiat; va ser un àpat emotiu, en el trans-
curs del qual va rebre diversos obsequis, com dues or-
quídies, una ceràmica de la Montse Zurilla o un monòlit 
d’alabastre, que la va emocionar molt perquè el seu 
home havia treballat en la guixera familiar, el qual duia 
l’anagrama de Maià i una inscripció de commemoració.

Maig de 2010, inauguració de la plaça de la Cellera.

Inauguració del camí del Pla.

En preguntar-li si tornaria a fer la mateixa feina, afirma 
que sí, que «ha estat molt gratificant, sobretot quan se’t 
presenta un problema i el pots resoldre». Encara que, 
«com totes les feines, hi ha hagut moments bons i mo-
ments de maldecaps, de vegades alguna nit de rumiar 
com resoldre algun tema».

De tots aquests anys a l’ajuntament, en destaca la bona 
relació i l’esperit de companyerisme que ha tingut amb 
tot el personal vinculat al consistori. «Quan et jubiles al 
principi trobes a faltar de venir a l’ajuntament, però vas 
acceptant el canvi», ens explica; ara fa d’àvia, de cangur 
ocasional de la néta de Banyoles, tot encarant el futur 
amb calma i optimisme.

Dolors Olivé
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XIX PEDALADA A MAIÀ DE MONTCAL
El diumenge 12 de juny de 2016 es va celebrar la XIX Marxa Popular de BTT Mont-
cal Bike. En aquesta edició hi va haver 180 participants, els quals podien escollir 
entre dos circuits: un de 34 km i l’altre de 22 km. Els dos circuits transcorrien per 
corriols i pistes de Maià, Beuda i Dosquers. 

CC Pedal Maià

En acabar la cursa i com cada any, hi va haver un bon es-
morzar de pa amb botifarra, begudes, fruita, galetes, cafè,... 
un obsequi per a tothom, servei de dutxes, rentat de bicicle-
tes i l’assistència d’ambulància.

Des del Club Ciclista Pedal Maià volem agrair a tothom qui 
va ajudar que, un any més, es pogués dur a terme aquesta 
activitat esportiva. També volem donar les gràcies als se-
güents col·laboradors: Ajuntament Maià de Montcal/Dos-
quers, Fruites Masó, Ecolignor, Restaurant la Torre, Beuda 
Activa i la Federació Catalana de Ciclisme.

En aquesta edició els guanyadors van ser: 

Circuit llarg: Narcís López
Circuit curt: Víctor Yuste
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Salut
Com puc cuidar-me de la pressió alta 
o hipertensió arterial (HTA)
Definició Hipertensió: és la pressió arterial per sobre dels valors normals, és a dir, 
per sobre 140/90; és considerada una malaltia crònica.

PILARS BÀSICS DE LA PRESCRIPCIÓ 
PEL BON CONTROL DE LA HTA:

DIETA

S’aconsella que facis una dieta baixa en sal, inten-
tant evitar al màxim la sal de cuina.

Les sopes amb més varietat de verdures tenen més gust.

Si esculls la cocció de bullir, fes-ho amb poca aigua i el 
temps just de cocció, es manté més el gust! Conservaràs 
més el gust de la patata si la bulls amb pela!

És a dir, fer una dieta equilibrada baixa en sal.

Si te l’acaben de prescriure, redueix-la pro-
gressivament, perquè el teu paladar s’hi 
acostumi.

Pots utilitzar, per millorar el gust, condi-
ments com ara les herbes aromàtiques, les 
espècies, la llimona, els olis d’oliva aroma-
titzats amb all, orenga, farigola..

Cal que intentis evitar els aliments que ja de 
per si tenen excés de sal, com ara patates 
xips, salaons i confitats, llaunes de conser-
va, aliments precuinats, pastilles de caldo, 
embotits, salses comercials, aigua amb gas.

És bo que utilitzis coccions que no rebaixin 
el gust dels aliments: vapor, planxa, estofats.
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EXERCICI FÍSIC

Caminar és un molt bon exercici!

Si el fas amb bona companyia encara millor!

Pels nostres indrets, ja que són espectaculars i sans.

Pots utilitzar dispositius d’ajuda si tens alguna dificultat en 
la mobilització, com ara bastons.

Quant de temps és el correcte que facis? N’hi ha prou 
amb ¾ hora 3-4 cops per setmana, però si ho vols fer 
cada dia no hi ha problema.

COMPLIMENT FARMACOLÒGIC

Intenta no oblidar-te’n, per això, és bo establir una 
rutina horària.

Si el que prens porta un component per augmentar la 
diüresi (pipí) pren-lo al matí, t’estalviaràs aixecar-te més 
a la nit.

Quin ritme és el bo? Aquell que et permet caminar i tenir una 
conversa tranquil·lament.

Si no en feies abans cal que comencis progressivament.

Si tens alguna dificultat en la mobilitat o dolor, reparteixo 
amb menys temps i cada dia o fins i tot 2 cops al dia i molt 
menys temps de durada.

Recorda que l’exercici va bé per moltes coses: per la HTA, 
per la diabetis, per l’estat d’ànim, per les articulacions, pel 
control del colesterol....

Si prendre’l et provoca algun efecte indesitjat, comenta-li 
al teu metge, sempre es pot provar-ne un altre. 

Si tens alguna dificultat en el compliment, parla-ho amb 
els professionals sanitaris que tens de referència, sempre 
et poden ajudar fent un pla de medicació individualitzat, 
explicar-te que és un organitzador de fàrmacs o explicar-
te com et podem preparar la medicació a la farmàcia amb 
unidosis per àpat.

Per	aconseguir	un	bon	control	de	la	HTA	és	important	
tenir	en	compte	aquests	3	pilars	bàsics:	 la	dieta,	EF	
i el compliment farmacològic. Deixar-nos-en un repre-
senta a vegades no assolir els vostres objectius de bon 
control.

Per això cal una interiorització dels pilars bàsics de con-
trol, no n’hi ha prou en dur-ho a terme durant uns mesos, 
sinó que cal un canvi en l’estil de vida, que en aquest cas 
no és dels complicats !!!

COM PODEM PREVENIR LA HTA?

Sovint la HTA és conseqüència d’un estil de vida 
poc sa: vida sedentària, mals hàbits alimentaris, 
estrès...

Cal recordar que la HTA és un dels factors de risc 
de les malalties cardiovasculars com ara l’angina 
de pit, l’infart de miocardi o l’accident vascular ce-
rebral; per tant, sempre és millor prevenir que ha-
ver de tractar. 

Per poder prevenir-la és important per tant un estil 
de vida saludable amb una dieta equilibrada, exer-
cici regular i equilibrar el temps de treball-lleure-
descans.
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Medi ambient

GENER 2-16-30
FEBRER  13-27 
MARÇ  13-27
ABRIL  10-24
MAIG  8-22
JUNY  5-19
JULIOL  3-17-31
AGOST  14-28
SETEMBRE  12-25
OCTUBRE  9-23
NOVEMBRE  6-20
DESEMBRE  4-18

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL

SERVEIS DE RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS 

El Servei de Deixalleria Mòbil d’aquest 2017 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.

12	i	13	de	gener	de	2017
9	i	10	de	març	de	2017
11	i	12	de	maig	de	2017
6	i	7	de	juliol	de	2017

31	d’agost	i	1	de	setembre	de	2017
2	i	3	de	novembre	de	2017

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 estipulat).

u No es recolliran els materials de particulars procedents de desem-
baràs de 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 
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 cos-
mètics, fitosanitaris)... que cal dur a les deixalleries per part del particular.

u Tampoc es recolliran materials valoritzables com paper-cartró, ampo-
lles 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 2017 els següents 
dilluns i dimarts:

EL
 C

AL
EN

DA
RI

 
PE

R	
AL

	2
01
7

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	2017.
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SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA

MAIÀ NATURA

Amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura el 2016 
es va fer una Pedalada popular el diumenge 18 de setembre.

El passat mes de novembre es va donar quasi per 
finalitzat el projecte ARBRES, exposat i donat a conèi-
xer per Maià Natura en l’acte que es va dur a terme al 
peu de l’alzina reclamadora de ca n’Hospital, el mes 
d’octubre del 2015, on es va convidar a participar-hi 
a tothom que ho desitgés i també es va demanar la 
participació i col·laboració de l’Ajuntament.

El projecte ARBRES consisteix en la localització dels 
arbres més remarcables del municipi, ja sigui per la 
seva alçada, volum, edat o espectacularitat.

Durant part d’aquests dotze mesos hem estat treballant 
en el projecte, localitzant els arbres que ens semblaven 
més interessants, fotografiant-los, estudiant-los i, en di-
versos casos, netejant el seu voltant i fins on arribàvem.

De tots els arbres que hem trobat, hem seleccionat els 
que, segons el nostre criteri, són els 12 arbres més re-
marcables del municipi, i hem fet arribar la informació 
i les fotos a l’ajuntament per tal de poder editar un 
calendari per al proper any.

Aprofitem per donar les gràcies als veïns que han 
col·laborat en aquest projecte, i recordar-vos que 
MAIÀ NATURA segueix endavant, i us convidem a 
participar-hi, ja que hi ha molta feina a fer per a tots 
aquells que estimem la natura i volem preservar i cui-
dar el nostre entorn.

Si no ho fem nosaltres, les futures generacions hau-
ran perdut part de la història i patrimoni del municipi.

Salut.
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Gastronomia

Preparació
1. Comencem la recepta: pelem la patata, la tallem en 4 trossos i la posem a 
bullir en un cassó amb aigua i sal, quan està feta la colem i reservem.

2. En un cassó, de la mida que veieu que després us càpiguen els trossos 
de bacallà un al costat d’altre, posem força oli, pensem que després haurà 
de cobrir el bacallà, i posem els alls pelats i tallats per la meitat. Els deixem 
confitar a foc molt lent. L’oli no ha d’arribar a bullir en cap moment, així els 
alls quedaran confitats, no fregits; una vegada els veiem fets (han de quedar 
tous), es retiren de l’oli.

3. Al mateix cassó on hem confitat els alls, posarem el bacallà, un tros al 
costat de l’altre. L’oli ha de cobrir just per sobre del bacallà, i ho posem a 
confitar a foc lent, a uns 65º uns 5 minuts, no ha de bullir en cap moment. Si 
veieu que el foc va massa ràpid, retireu el cassó del foc i deixem refredar una 
mica i tornem a posar al foc.

4. Una vegada fet el bacallà el retirem del cassó i deixem refredar una mica.

5. Quan ja no crema el netegem de pell i espines, vigilant que no en quedi 
cap, esqueixeu-lo una mica i reservem.

6. Posem unes 4 cullerades de l’oli de confitar el bacallà en una paella i 
sofregim la ceba ben trinxada. La deixem confitar a foc lent durant uns 30 
minuts i reservem.

7. En un bol alt posem el bacallà, la ceba confitada, els alls confitats, la 
patata i amb la batedora ho batem tot junt. Mentre ho batem, anem tirant a 
poc a poc l’oli de confitar el bacallà; no hem de posar tot l’oli, encara que jo 
l’he fet servir quasi tot, solament el que admeti, fins que tingui una textura 
homogènia.

8. Afegim la nata, i seguim batent fins que quedi ben emulsionat. Ens ha de 
quedar una massa consistent; tirem el polsim de nou moscada, ho provem, 
rectifiquem de sal si és necessari i ho reservem unes hores a la nevera.

Canelons de brandada de bacallà 
amb salsa de mousse d’escalivada

Ingredients (6 persones)

u 18 plaques de canelons fàcil El Pavo 
(no necessiten bullir)

u 100 g de parmesà ratllat

Per a la brandada:

u 400 g de bacallà dessalat

u 1 ceba de Figueres

u 1 patata petita Kanabec o monalissa

u 100 ml de crema de llet

u oli d’oliva

u 5 grans d’all

Per a la salsa de mousse d’escalivada:

u 2 pebrots vermells escalivats

u 1 albergínia escalivada

u 1 got de crema de llet

u una mica de sucre i sal

Temps d’elaboració:
60 minuts
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Comentaris de la recepta
Les mides de les receptes us han de servir de guia inicial per 
fer el plat, però després quan el tornem a fer crec importat que 
l’adaptem al nostre gust, per exemple en aquesta recepta, si us 
agrada que tingui més gust d’all, doncs és qüestió de posar-ne 
més; si us agrada més cremós, podem posar una mica més de 
crema de llet, etc.

El més important és saber perquè serveix cada ingredient i po-
sar més o menys quantitat al gust del nostre paladar.

9. Mentre, podem fer la salsa de mousse d’escalivada: Posem en 
un bol els pebrots i les albergínies escalivades, afegim una mica de 
sucre, sal i la crema de llet. Triturem tot plegat i llestos.

10. Posem les plaques de canelons en aigua calenta, tal com in-
dica l’envàs.

11. Quan ja estan hidratades les plaques de caneló, les posem a 
sobre d’un drap net perquè s’escorrin i els anem omplint amb la 
brandada de bacallà, que teníem reservada a la nevera, els tan-
quem i els anem posant en una safata de forn que tindrem sucada 
amb una mica de mantega.

12. Cobrim els canelons amb la mousse d’escalivada, escampem 
per damunt el parmesà ratllat i gratinem al forn.

No us sembla un plat totalment representatiu de la cuina catala-
na pels seus ingredients?: canelons, bacallà i escalivada. 

El bacallà combina genial amb el pebrot, així que l’èxit està as-
segurat… 

Passa el mateix amb 
els temps de cocció, 
us han de servir de 
guia però dependrà 
del vostre foc, així que 
la millor manera de 
saber si la patata està 
feta és punxar-la i 
comprovar que ja està 
cuita, i farem el mateix 
amb els alls, etc.

Trobareu aquesta i moltes altres magnífiques receptes 
al bloc Al caliu de la cuina, d’Emilia	Sádaba	Suescun 
(https://alcaliudelacuina.wordpress.com/). 

Si hi feu un cop d’ull ben segur que us animareu a 
fer alguna altra recepta o a seguir algun dels consells 
d’aquesta excel·lent cuinera.

El fet d’aprofitar l’oli de confitar el bacallà és molt important, ja 
que conserva la seva gelatina, que donarà sabor i consistència 
a la brandada.

Jo normalment no poso ceba a la brandada de bacallà, però en 
aquest cas pels canelons penso que enriqueix el sabor.

També es podem fer amb bacallà esqueixat.

És important que la brandada la deixem refredar a la nevera, un 
mínim de 2 hores, perquè agafi consistència, d’aquesta manera 
ens serà més fàcil omplir els canelons.



MAIÀ DE MONTCAL I DOSQUERS

DIVENDRES 19 DE MAIG
19.00 h Repic de campanes
20.00 h 3r Campionat de petanca
  2n Campionat infantil

 DIUMENGE 21 DE MAIG
 10.30 h OFICI SOLEMNE amb la tradicional OFRENA DE PANETS

BAIXADA DE CARRETONS
Tot seguit a la Plaça de l’Hort d’en Patllari

Entrega	de	premis	i	Popular	Subhasta	dels	encants

18.30 h TEATRE “L’amor venia amb taxi”

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

DISSABTE 20 DE MAIG
Matí   Recollida dels ENCANTS
12.00 h  6a	MOSTRA	D’ARROSSOS (hi haurà servei de bar)
15.00 h  BOTIFESTA - Inflables
20.00 h SOPAR POPULAR (Cadascú es porta el menjar de casa)
21.00 h DISCO SESSIÓ

Organitza: Col·labora: Amb el suport de:

Ajuntament	de	
Maià	de	Montcal	
i Dosquers


