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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:
Carme Pérez, dilluns de 8 h a 9 h 
i dijous de 13 h a 14 h
Demaneu cita prèvia: 972 590 573

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 les 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 6.15 6.40          7.15
Dissabtes feiners 6.30 7.05          7.40
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 7.15 7.40         8.15
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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Nadal 2020

Hem de tenir present que la part positiva de la pandèmia 
ens ha ensenyat a valorar més les petites coses, a intensi-
ficar els sentiments, a aixoplugar-nos en família. Parlo de 
nosaltres, parlo d’esperança, d’optimisme i de totes aque-
lles coses que no hem d’oblidar, perquè de ben segur que 
aviat ens podrem retrobar per abraçar-nos, compartir fes-
ta, una taula, una conversa, un moment,…

Aquestes són les coses per les quals hem de lluitar, mo-
ments que ens omplen i són vida.

Per aquestes festes us encoratjo perquè la pandèmia no 
deixi enrere tot allò que hem construït entre tots i perquè 
no ens oblidem de totes aquelles persones de fora que es 
mereixen una vida digna i així també esperar que els Reis 
ens portin cap a casa les persones empresonades per llur 
manera de pensar.

Només em queda agrair a cada un de vosaltres, maia-
nencs, per la vostra col·laboració, per la vostra compren-
sió, pel vostre comportament cívic, honest i solidari des 
que va començar aquesta pandèmia i convençut que sem-
pre, passi el que passi, estareu implicats perquè el nostre 
poble tingui un futur millor.

Joan Gainza
Alcalde



4

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 17 - Hivern 2020

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 17 - Hivern 2020

Informació
Municipal

4

Els resums dels Plens de l’ajuntament de Maià de 
Montcal de l’any 2020, es poden consultar a la web 
municipal www.maia.cat.

També estan a disposició en format paper a l’ajun-
tament, en horari d’oficina.

MILLORES I SUBVENCIONS 
AL MUNICIPI 2020
      Manteniment de camins municipals

SUBVENCIÓ MOTIVADA PEL TEMPORAL GLÒRIA

Actuacions d’arranjament de desperfectes del temporal 
Glòria: s’han dut a terme treballs d’excavació, base, sub-
base, repàs i altres treballs  en els camins municipals mal-
mesos per la pluja i vent del temporal Glòria.

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2020

PLA A L’ACCIÓ 2020 -2021

Comptabilitat energètica 
i control dels subministraments elèctrics 

Per aquest 2020 i 2021, es proposa la continuïtat d’aquest 
servei, a través d’un nou programa que té unes millors pres-
tacions i automatitza moltes tasques i permetrà una major 
dedicació a analitzar i optimitzar els subministraments, per 
tal d’anar controlant la despesa energètica de l’ajuntament i 
analitzar-ne l’evolució, tant pels augments com reduccions 
i també analitzar les accions del PAES que s’executin i ve-
rificar si es produeixen els estalvis previstos.
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    Substitució de lluminàries led 
al Carrer Sant Vicenç i Nostra Sra. del Mont

Carrer Sant Vicenç.

Mare de Déu del Mont. Carrer Sant Vicenç.

La substitució de lluminàries per LEDS aconseguirà uns 
importants estalvis en consum energètic i donarà molta 
més il·luminació en aquests carrers.

Millora de l’eficiència energètic de l’enllumenat públic

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, 
consistent en l’Acció 1.4.1 del PAES canvi de lluminàries 
de l’enllumenat Girona - Sant Vicenç. Àmbits de substitució 
d’un total de 18 lluminàries: carrer Sant Vicenç, carrer Giro-
na i carrer Nostra Sra del Mont.

      Subvenció per a noves tecnologies 
a causa de la covid-19

Adquisició d’un projector i nova centraleta, per a la millo-
ra del material informàtic de les dependències municipals 
arran de la situació de la covid-19.

      Fons de Cooperació Econòmica, Cultura, 
Noves Tecnologies i Camins 2020

DESPESES CORRENTS 
Enllumenat públic i arranjament de flonjalls en el camí 
de Dosquers, que s’havia vist afectat per l’enfonsament 
de l’asfalt i afectava el trànsit rodat de vehicles. 

DESPESES DE MANTENIMENT DE CAMINS
Actuacions de desbrossament i manteniment de cam-
ins municipals.

DESPESES PER NOVES TECNOLOGIES
Adquisició de material informàtic per les noves tecnolo-
gies: dos monitors, switch, teclat, ratolí i lector targetes.

ADQUISICIÓ DE LLIBRES QUADERNS DE REVISTA
Pel fons documental.

ADQUISICIÓ DE CADIRES DE FUSTA PLEGABLES 
Per actes culturals.

DIFUSIÓ I PROMOCIÓ D’ACTES A OLOT TV 
I AL DIARI EL PUNT AVUI, ENTRE ALTRES

      Subvenció d’inversió 2019 
de la Diputació de Girona

Adequació de la planta baixa de l’edifici de les antigues 
escoles, consistent en arranjament de paviment del ma-
gatzem, substitució i col·locació de premarcs a les portes i 
finestres, instal·lació de panells Flexifon per a la millora del 
condicionament acústic, millorar desaigües, obertura de 
porta de connexió interior i treballs d’instal·lació elèctrica. 

      Subvenció d’inversió 2020 
de la Diputació de Girona

Properament dins els propers mesos es durà a terme la 
Pavimentació del carrer Santa Maria de Jonqueres, carrer 
del centre del poble pendent d’asfalt i de millora de la xar-
xa de sanejament.
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SUBVENCIONS DE DIPSALUT

Per a TALLER DE MEMÒRIA, AIGUAGIM i SERVEI ÀPATS 
A DOMICILI.

Control de plagues de rosegadors al municipi.

Subvencions dels programes de salut.

Subvenció de despeses de manteniment del consultori.
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SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

     Subvencions del Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya

Subvenció de DINAMITZACIÓ TERRITORIAL ALS MU-
NICIPIS DE MENYS DE 2000 HABITANTS.

1. Condicionament de l’accés al Castell de Dosquers.

     Subvenció la Unió EUROPEA (WIFI4EU) 
per a la instal·lació WIFI en espais públics 

S’ha instal·lat WIFI públic en els espais del municipi següents:

- AJUNTAMENT I CONSULTORI
- CASAL DEL POBLE
- PLAÇA HORT D’EN PATLLARI
- PISCINA MUNICIPAL
- CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
- ESCOLES

     Obra de la portada d’aigua en alta al nucli 
de Bruguers 

L’actuació “Projecte d’inversions necessàries per assumir 
la gestió del servei d’aigua potable al nucli de Bruguers de 
Maià de Montcal”, ha consistit en un abastament d’aigua 
en alta i ha permès connectar aquest nucli de població di-
rectament al sistema d’aigua potable de Maià de Montcal. 

2. Millora d’equipaments municipals:

Adequació accessos porxo de les antigues escoles i 
arranjament de la coberta plana. Renovació de la refre-
dedora. Interconnexió elèctrica dels equipaments de les 
antigues escoles. 

3. Abastament d’aigua al nucli de Bruguers.

Subvenció per a inversions en camins públic locals 
període 2018-2020.

Pavimentació d’un tram del camí de Santa Magdalena.
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     Obres de millora a l’entrada del cementiri 
de Dosquers 

Es va substituir la tanca vegetal per una tanca de ferro:

     Obres de millora del passallís de la riera 
de Segueró

Millora de paviment i substitució de baranes en els pas-
sallís. 

A causa del temporal Glòria, es va haver de refer el ferm 
de la carretera i substituir les baranes del passallís.

     Escoles

Col.locació de porteries i cistelles a la pista d’esports.

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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Substitució dels aspersors del camp de futbol

Actuació de substitució dels 8 aspersors que formen el 
sistema de reg de tot el terreny de joc del camp de fut-
bol municipal de Maià de Montcal. Aquests aspersors 
estan situats estratègicament en el terreny de joc per tal 
de poder regar tota la gespa del camp. Aquesta actuació 
millorarà la pràctica esportiva amb un terreny de joc en 
condicions.

Millores al camp de futbol

Podem celebrar i estar molt contents que joves del poble 
i també de pobles veïns volguessin recuperar el futbol 
CE Maià. La nova junta va demanar si serien possibles 
unes millores a les instal.lacions i l’Ajuntament va acce-
dir. Es va canviar tota la tanca metàl·lica i xarxa del gol 
nord, es va obrir una nova porta gran al sector de la riera, 
es va arreglar el sistema de reg i nous aspersors, es van 
fer millores a les plaques solars, motors de reg i dutxes. 
També la junta del CE Maià ha contribuït a fer millores 
al camp, restauració de les porteries, pintura del bar i 
manteniment de la gespa.

Amb la col·laboració de tots s’ha aconseguit tornar a ini-
ciar el futbol al municipi.

      Esports

Programa anual de promoció activitat fisicoesportiva

S’han realitzat cursets de natació per a totes les edats 
d’ensenyament i/o perfeccionament pel foment de la pràc-
tica de l’esport de natació, durant els mesos d’estiu, juliol 
i agost de 2020.

Els grups s’han separat segons les edats i el seu nivell, 
i segons si era iniciació o necessitaven ensenyament o 
perfeccionament de natació.
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«RETALLA LES VIOLÈNCIES, ENGANXA LES CURES»
LA REVOLUCIÓ DEL GÈNERE I ELS AFECTES

E l 21 d’octubre Patricia, Desiré i Jorge 
de Lo Relacional, vam fer una visita 
al grup de joves que viu al Mas Teixi-

dor de Maià de Montcal. Ens trobem a la por-
ta del mas. Ens saludem després d’haver sa-
ludat també a les vaques que hi ha pasturant 
tranquil·lament al pàrquing. Ens mirem amb 
curiositat. Ells no saben ben bé què venir a fer, 
i nosaltres no sabem ben bé si tindrem un idio-
ma prou compartit com per poder entendre’ns 
i gaudir de l’estona que tindrem en comú.

Fem el taller a la pista esportiva de la casa, 
per la Covid-19 i pel tipus de dinàmiques 

les cures, des d’unes relacions igualitàries, respectuoses 
amb la diversitat, consentides i lliures. 

Per ampliar imaginaris i referents, juguem al Qui és Qui? El 
joc ens presenta una sèrie d’esportistes, d’arreu del món i 
de diferents disciplines. Les seves trajectòries personals i 
professionals ens parlem del cos, la sexualitat, la identitat 
i l’expressió del gènere des de paràmetres de diversitat, 
qüestionant la lògica binària que classifica les persones 
en mascles i femelles, masculins i femenins, homes i do-
nes, heterosexual i homosexuals. També ens parlen de 
situacions de desigualtat i d’estratègies d’apoderament in-
dividual i/o col·lectiu per resistir-les i abordar-les. A través 
d’esportistes com Caster Semeya parlem d’intersexualitat i 
de les proves de verificació de sexe, que el Comitè Olímpic 
només fa a les esportistes dones. Amb Orlando Cruz par-
lem de visibilitat gai en esports tradicionalment tan masculi-
nitzats com el boxa. Amb Pau Ribes de com podem trencar 
els estereotips de gènere per fer els esports que ens agra-
den. Amb Megan Rapinoe i Justin Fashanu de sororitat, 
visibilitat lèsbica i d’homofòbia en el futbol. Yusra Mardini 
ens parla de com un procés de migració i refugi pot generar 
possibilitats per practicar de manera professional l’esport 
que ens agrada. 

Cada esportista ens permet parlar de com entenem el 
cos, el gènere i la sexualitat, i com aquestes creences 
s’entrellacen o es configuren també en relació a les nostres 
creences culturals i religioses, de les persones que anem 
coneixent i de les experiències que anem vivint al llarg de 
les nostres vides. 

que els hi proposarem. A poc a poc, fem una rotllana. Ens 
presentem dient el nom sentit, el nom amb el qual ens 
identifiquem, i quin és el nostre esport preferit. Així comen-
cem a trencar el gel i introduïm la temàtica del taller i de la 
campanya. Expliquem que igual que a Maià de Montcal, hi 
ha 12 municipis més de la Garrotxa que estan participant 
d’una campanya de prevenció de les violències de gènere, 
que es diu “Retalla les violències, enganxa les cures”. Al-
guns entenen la paraula gènere, altres necessiten traduc-
ció, però la majoria entenen la paraula violència. 

Proposem parlar del gènere i de les violències jugant a fut-
bol. Al terra tenim insults que hem anant recopilant d’altres 
tallers i experiències amb joves d’arreu de Catalunya. Són 
insults que fan referència a estereotips i desigualtats per 
raó de gènere, sexualitat, cos, cultura, religió o capacitats. 
Controlar la pilota sense trepitjar-los és difícil, com també 
són difícils les situacions d’exclusió i de discriminació que 
ens generen aquests insults. Dediquem una estona a par-
lar sobre aquestes paraules que fem servir per assenya-
lar, criminalitzar, patologitzar, invisibilitzar o excloure certes 
persones. Quines paraules hem escoltat, hem dit o ens han 
dit, a què fan referència, a qui li diem, quins són els seus 
efectes... 

La campanya “Retalla les violències, enganxa les cures” té 
com a objectiu caminar cap a una Garrotxa sense violèn-
cies, ni masclistes, ni LGTBI-fòbiques, ni racistes, ni de cap 
tipus. Per això creiem que és molt important, identificar les 
desigualtats i les violències, però també ampliar imaginaris 
i pensar conjuntament com podem relacionar-nos des de 
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Reflexionem sobre les desigualtats i les violències de gè-
nere. També de com, algunes persones, utilitzen aquestes 
violències per reforçar estereotips i violències racistes. Per 
exemple, com algunes persones consideren que les perso-
nes migrades, i especialment musulmanes, són més mas-
clistes i LGTBI-fòbiques, invisibilitzant com el patriarcat i la 
seva cisheteronorma, també estan presents i formen part 
de la cultura catalana. 

El vespre ens atrapa en un debat intens. Estem a gust, però 
ens adonem que comença a refrescar, i que necessitem 
més paraules i idiomes compartits per poder expressar-
nos amb la fluïdesa i complexitat que requereixen aques-
tes temàtiques. Al cap i a la fi, estem parlant d’aspectes 
que apel·len directament a les nostres vivències i creences 
sobre el cos, el gènere, la sexualitat, la cultura, la religió, 
la natura, la medicina, la salut, la política, la solidaritat, 
l’empatia o el respecte. 

Ens acomiadem amb ganes de seguir conversant. Un 
dels nois ens convida a tornar d’aquí uns mesos, quan 
sàpiga més català i pugui expressar millor les seves opi-
nions. Porta uns cinc mesos aquí a Catalunya, però el 
seu català és infinitament millor que el nostre francès, 
idioma amb el que es comunica amb un dels educa-
dors. És difícil poder expressar tot el que volem, i amb 
la profunditat que volem, quan no tenim un idioma com-
partit. Per sort, si compartim les ganes d’escoltar-nos i 
d’aprendre conjuntament per construir una Garrotxa i un 
món sense violències. Fins la propera nois! Ha estat un 
tot un plaer!

La Revolució del gènere i els afectes, forma part de la 
campanya “Retalla les violències, enganxa les cures”. 
A casa vau rebre un tríptic i un quadern de jocs, que 
us convidava a participar-hi. És una campanya de pre-
venció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques que 
des de Maià de Montcal estem desenvolupant de ma-
nera conjunta amb altres 12 municipis de la Garrotxa. 
La campanya està impulsada pel Consell Comarcal de 
la Garrotxa i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, 
dissenyada i facilitada per Lo Relacional. 

Desiré Rodrigo García / Lo Relacional 
www.lorelacional.org

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA CAMPANYA: 
www.garrotxasenseviolencies.wordpress.com 

NAIXEMENTS 2020 
A MAIÀ DE MONTCAL

Jan Bou Breu  
21/06/2020

SERVEI DE TRANSPORT A BESALÚ
Pels jubilats i persones necessitades del poble

GRATUÏT
TOTS ELS DIMARTS (no festius)

SORTIDA: Nucli de Maià a les 8.30 h
TORNADA: parada de la Teisa a Besalú 11.45 h

Aquest servei de transport, està organitzat per 
l’Ajuntament de Maià de Montcal, en col·laboració amb el 

Consell Comarcal de la Garrotxa i TEISA.

Les persones interessades poden passar per 
l’Ajuntament a sol·licitar la targeta de transport.

Maià de Montcal
AJUNTAMENT
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CALENDARI DE TRIBUTS DEL MUNICIPI 
DE MAIÀ DE MONTCAL EXERCICI 2021

IVTM    15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG

ESCOMBRARIES  15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG
    Es pot fraccionar en 3 rebuts per imports equivalents al 33% 33% i 34%

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

IBI RÚSTICA   1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL
    Es pot fraccionar en 3 rebuts per imports equivalents al 33% 33% i 34%

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.
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PUNTS WIFI A MAIÀ DE MONTCAL

Des de fa anys al nostre Municipi hem anat fent petits pas-
sos per tenir una connexió a Internet en condicions. Vam 
començar amb un programa de connexió a través de satèl·lit 
que venia subvencionat per part de la Generalitat de Cata-
lunya. Es va instal·lar una antena parabòlica d’unes dimen-
sions considerables a l’edifici de les escoles de Maià. Però 
aquesta iniciativa mai va acabar de funcionar correctament.

Més endavant vam contactar amb Megatró per tal de valorar 
la solució que oferien de connexió amb la tecnologia pre-
Wimax. Això requeria la instal·lació d’una antena receptora a 
l’ermita de Sta Magdalena i una antena auxiliar al campanar 
de l’església de Maià. Aquesta solució va permetre un ac-
cés de 1Mb simètric a molts veïns de Maià i Dosquers (en 
algun cas va ser necessari connectar amb la Mare de Déu 
del Mont, ja que no hi havia visibilitat amb Sta Magdalena). 
Aquesta connexió va anar evolucionant oferint més velocitat 
i actualment encara està funcionant. Mentrestant, també hi 
havia veïns que es connectaven amb la solució de Telefòni-
ca (IberBanda).

A mesura que anava passant el temps van aparèixer més 
operadors que oferien connexions a Internet (Wifinn, Indale-
cius). Hem de fer una menció especial a Guifi.Net, que ofe-

ria una solució basada en un model de cooperació i que va 
tenir força implantació al nostre municipi, ja que era gratuïta.

Però les necessitats de connexió eren cada vegada més 
exigents (Netflix i semblants, en tenen força culpa... ) i fa un 
parell d’anys vam estar buscant solucions de fibra.  Final-
ment va sorgir una iniciativa a nivell de Consell Comarcal 
que marcava uns terminis per a tenir fibra als municipis de 
la Garrotxa.

Aquí cal agrair a l’empresa privada que va voler desplegar 
la fibra, per la seva implicació de voler portar la xarxa des 
de Besalú i cablejar el nostre municipi en els punts que son 
viables econòmicament. Aquest cablejat s’ha dut a terme al 
llarg d’aquest any 2020.

Hem volgut fer aquesta cronologia de la connexió a Inter-
net al nostre municipi per poder introduir un altre fita que 
considerem important: disposar de punts de connexió Wifi 
gratuïts.

Vam començar instal·lant un punt wifi a la plaça de l’Hort 
d’en Patllari conjuntament amb la connexió dins del Casal 
del Poble. Més endavant ho vam ampliar amb dos punts 
més de connexió: la piscina i l’Ajuntament. Així vam anar 
creant la petita xarxa de punts de connexió Wifi gratuïta dins 
del nostre municipi.

Aquestes connexions tenien una capacitat limitada que ve-
nia marcada per la tecnologia de què es disposava. Addi-
cionalment, va sortir una subvenció convocada per la Unió 
Europea i que vam considerar molt interessant: Wifi4EU. 
Aquesta subvenció estava adreçada a municipis de tot Eu-
ropa i tenia per objectiu crear punts gratuïts de connexió Wifi 
d’alta velocitat.

Finalment vam aconseguir entrar-hi i actualment podem afir-
mar que disposem al nostre Municipi de tres punts Wifi d’alta 
velocitat : Plaça de l’Hort d’en Patllari, Ajuntament (ampliat 
fins a les escoles) i Piscina (ampliat fins al camp de futbol).

Aprofitant que s’instal·laven aquests punts Wifi vam conside-
rar interessant ampliar la cobertura de l’Ajuntament fins a les 
escoles i la de la piscina fins a la barbacoa.

Esperem que en pugueu gaudir.

Cada vegada és més important estar ben connectats a Internet, i la pandèmia ens 
ho està demostrant (teletreball, compres online, videoconferències, televisió...)
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Campanya comunicativa i informativa 
per tal de reduir el nombre d’excrements de gossos 

a la via pública i fomentar la millora del civisme

Tothom que posseeixi animals censats, pot passar per l’Ajuntament a demanar un dispensador de bosses 
per col·locar a la corretja i així facilitar la recollida de les deposicions.

Sigues conscient que si no compleixes amb aquestes normes 
que marca l’Ordenança Municipal, podràs ser sancionat.

Procurar pel 
benestar 

dels teus veïns

Ha d’estar lligat o 
tancat dins la propietat

A l’espai públic sempre 
ha d’anar lligat

L’has de cuidar i 
alimentar correctament

Has de recollir 
els seus excrements

Has de tenir cura 
que no molesti amb el 

seu comportament

L’has de censar al cens 
municipal d’animals 
i cal que tingui xip

SI TENS UN GOS, HAS D’ASSUMIR RESPONSABILITATS

Maià de Montcal
AJUNTAMENT

NOU GRAN RECAPTE
El Gran Recapte és una campanya clau per als Bancs 
dels Aliments, perquè amb els gairebé 5 milions 
d’aliments recaptats a Catalunya es pot proveir a les 
entitats d’aliments bàsics com la llet, l’oli o les conser-
ves per un període aproximat de 3 mesos.

La 12a edició del Gran Recapte d’Aliments s’ha 
celebrat a finals del mes de novembre del 2020, del 
16 al 21 de novembre als establiments. I del 16 de 
novembre al 16 de desembre per al Gran Recapte 
on line.

En un escenari d’incertesa, derivat de la pandèmia 
COVID-19, els Bancs dels Aliments es veuen obli-
gats a haver de reinventar la campanya massiva de 
recollida d’aliments i convertir-la en una campanya 
virtual de donacions.
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El poble en viu
6 de juliol de 2019:
Cinema a la fresca

27 i 28 de juliol de 2019:
Festa de Dosquers

Cinema, 
sopar 
i crispetes 
a la fresca 
al Pool 
Bar Maià.

A Dosquers, 
festa major de 
Sant Jaume. 
El dissabte, 
sopar, rifa i ball 
a la fresca. El 
diumenge, ofici 
solemne amb 
acompanyament 
de Cor de Maià de 
Montcal i vermut 
popular. A la 
tarda, sardanes, 
rifa i trencadissa 
d’olles.

13 de juliol de 2019:
Cantada d’havaneres

14 de juliol de 2019:
Mulla’t per l’esclerosi múltiple

A la piscina municipal, dissabte d’inflables a 
la tarda i sopar amb els Pescadors de Roses 
i havaneres amb el grup La Garota al vespre.

Activitats per 
afegir-se a 
la campanya 
solidària per 
captar fons per 
a la Fundació 
Esclerosi 
Múltiple.
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20 de juliol i 10 d’agost de 2019:
Banyada nocturna

11 de setembre de 2019:
Diada nacional de Catalunya 

Des de les 9 del vespre fins a mitjanit, amb servei de bar. Els actes de la Diada es van fer el 
10 de setembre al vespre a la pis-
cina, amb un discurs institucional i 
cantada de l’himne de Catalunya.

23 d’agost de 2019:
Caminada nocturna

14 de setembre de 2019:
Sopar popular

Divendres, caminada des del centre de Maià fins a 
Santa Magdalena. Sortida a dos quarts de nou del 
vespre, amb entrepà de botifarra, aigua, vi i cafè.

A les Escoles, festa del bidó amb barbacoa, karaoke 
i Dj’s locals.
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6 d’octubre de 2019:
XXIV Homenatge a la Vellesa

31 d’octubre de 2019:
Halloween Maià

Al matí, celebració d’aquesta festa amb missa cantada 
i concert de cançó catalana a l’església de Sant Vicenç 
a càrrec de la coral Veu de l’Estany. A continuació, dinar 
a les Escoles gratuït per als jubilats del poble.

De les set a dos quarts de nou del vespre es passà per les 
cases a buscar caramels.
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15 de desembre de 2019: 
La Marató
A mig matí a la plaça de Can Pep Vila, es decorà l’arbre de Nadal i 
s’oferí xocolata calenta amb coca a tots els participants. Es recolliren 
les aportacions voluntàries per a la contribució la marató, dedicada 
en aquesta ocasió a les malalties minoritàries.

9 de novembre de 2019:
Cargolada popular
Al migdia a les Escoles, dinar popular 
amb el cargol com a protagonista.

972 59 06 29 
info@ecolignor.com 
www.ecolignor.com 
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3, 10 i 17 de desembre de 2019:
Tallers de manualitats nadalenques 
amb patchwork i feltre

22 de desembre de 2019:
Tió de Nadal

3 de gener de 2020:
Taller de fanalets

FESTES DE NADAL

26 de desembre de 2019:
Els Pastorets 

5 de gener de 2020:
Lliurament de cartes al patge reial 
i cavalcada dels Reis

Representació dels Pastorets al Casal del Poble; a conti-
nuació, quina del Casal.

Al migdia, patge reial recollint cartes a la plaça de l’Hort 
d’en Patllari.

A la tarda, arribada dels reis a Segueró, i a Maià pel carrer 
Sant Vicenç, i rebuda dels reis a l’església de Sant Vicenç. 
A continuació, quina de reis a les Escoles.
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18 i 19 de gener de 2020:
Festa Major de Sant Vicenç de Maià de Montcal
El dissabte, al matí, presentació del Llibre de Maià de 
Montcal i Dosquers, de Dolors Olivé, editat per la Dipu-
tació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” a la sala d’actes 
de l’Ajuntament de Maià de Montcal pel diputat Albert 
Piñeira, Joan Gainza, alcalde de Maià de Montcal i Dos-
quers i per Rosa Maria Gil Tort, directora de la col·lecció.

Fotografies de Miquel Millan.

A la tarda jocs per a totes les edats, sopar popular i 
màgia amb Fèlix Brunet.

El diumenge, ofici solemne amb la coral Veus de 
l’Estany i pica-pica per a tothom a la sortida de l’acte.

Presentació de la monografia dedicada a Maià de Montcal
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Fotografies cedides per Dolors Bernal. 

29 de febrer de 2020:
Carnaval de Maià de Montcal

La festa s’inicià amb el traspàs de poders i pregó del nou 
rei o reina de Carnaval; a continuació, rua, espectacle 
infantil i al vespre sopar amb ranxo de carnaval, sessió de 
disco i premi per a la millor disfressa.
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23 d’abril de 2020:
Sant JordiFesta del Roser 2020:

En ple confinament, es convida als veïns i veïnes del 
poble que, inspirats en els actes de la festa del Ro-
ser com ara els carretons o el concurs d’arròs, facin 
arribar a l’Ajuntament escrits, fotografies o textos re-
lacionats amb el confinament per compartir-los amb 
la resta del poble.

Sant Jordi virtual amb roses i missatges positius en temps 
difícils.



23

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 17 - Hivern 2020

31 agost 2020: 
Caminada Nocturna i Concert d’harmònics
Caminada nocturna a Santa Magdalena amb concert meditatiu d’harmònics i bany de so.
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11 de setembre de 2020:
Diada de Catalunya

Octubre de 2020:
Festa de la Vellesa

En comptes dels actes habituals, es proposà omplir els 
balcons i espais exteriors de senyeres i els símbols que 
es consideressin més escaients per celebrar un dia com 
la Diada.

En temps de pandèmia i con-
finament, la Festa de la Velle-
sa se celebra amb un obsequi 
que es va dur al domicili de 
tots els majors de 65 anys, una 
caixa-regal amb una ampo-
lla de cava, bossa de patates, 
escopinyes, olives i bitter kas, 
acompanyat d’un missatge del 
consistori.
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31 d’octubre de 2020:
Halloween Maià 2020

Novembre de 2020:
“Records” d’Ernest Lluch
El dia 21 de novembre farà 20 anys de l’assassinat del 
nostre veí i amic Ernest Lluch, una persona que s’estimava 
molt el nostre poble de Maià de Montcal i que li agradava 
molt compartir moments, inquietuds i també xerrar amb 
tothom encara que amb algú no compartís les mateixes 
idees; ell deia que tots tenim el dret a pensar i sentir el 
que volem i aquest gest d’estendre la mà a canvi de res i 
l’esperit de dialogar és el que el feia una persona propera. 

A l’època de Ministre ens va ajudar a aconseguir ajuts 
econòmics per la construcció de les piscines municipals 
i que ara, en el seu record i per tal de consolidar el lligam 
amb el poble avui en dia porten el seu nom.

A la revista municipal 
La Maliana número 8 de 
l’any 2010- 2011 vam fer 
un reportatge anomenat 
Els Lluch i Maià de Montcal
 i que ara ens agrada-
ria recordar novament i 
transmetre també a les 
noves generacions. 

Es va proposar a la gent a decorar les cases per fer 
una nit terrorífica.
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Casal del poble
El Casal del Poble ha fet possible durants molts anys que 
petits i grans poguessin gaudir de diferents activitats de formació 
i lleure al llarg de l’any que aquest 2020 s’han vist alterades, 
però esperem retrobar-nos ben aviat.

Les portes del Casal són a la disposició de tot el poble. 

Moltes gràcies a tots!!

Horari del Casal: hores convingudes

TALLER DE MEMÒRIA TALLER MANUALITATS D’HIVERN

PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES:
      972 59 04 04
      casal@maia.cat
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Aquest 2020, entre el 29 de juny i el 7 d’agost, s’ha dut a terme la segona edició 
del Casal Mancomunat de Maià de Montcal i en aquest any tan excepcional com 
el que hem viscut, la Covid-19 ha obligat a dissenyar i adaptar tots els protocols 
específics i les mesures de seguretat i prevenció a la realització del casal. 
Tot i això, la situació de pandèmia global no ha impedit que els nens i nenes del 
poble gaudissin de totes les activitats pensades especialment per a ells.

CASAL I CASALET D’ESTIU 2020

Enguany, totes les activitats giraven al voltant 
d’un centre d’interès protagonitzat per la Gre-
toneta, que ha acompanyat als nens i nenes a 
conèixer l’univers i a aprendre a crear un pla-
neta més sostenible. És cert que algunes de 
les activitats extraordinàries més desitjades no 
s’han pogut realitzar per motius de seguretat, 
però l’equip de monitors format per en Xavier, 
l’Alèxia, la Júlia i l’Eduard han estat un peça 
clau perquè aquest estiu s’ho passessin bé tant 
petits com grans amb moltes activitats a l’aire 
lliure, excursions per l’entorn i jocs de tot tipus, 
més l’estona de piscina diària.

Tant és així, que el número de participants ha 
estat superior cada setmana de casal en rela-
ció a l’any passat, arribant a 33 participants la 
setmana més nombrosa. Fins i tot es va ampliar 
un setmana més de les previstes a petició de 
les famílies.

Des de l’Ajuntament de Maià de Montcal esperem poder oferir un 
any més i amb la major normalitat possible, el casal d’estiu tan es-
perat per tothom.
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BRIGADA JOVE D’ESTIU  2020

El projecte té com a objectiu que els joves visquin la seva 
primera experiència de voluntariat coneixent des de dins el 
funcionament d’alguns dels serveis municipals, com ara: la 
brigada municipal, el casal d’estiu, la piscina o l’ajuntament. 
Alhora també, és un espai que facilita la posada en pràctica 
de valors com el compromís, la responsabilitat, la convi-
vència, la cohesió de grup i el treball en equip.

Els dos darrers estius s’ha realitzat la quarta i cinquena edició del projecte 
Brigada Jove d’Estiu a Maià de Montcal, un projecte de voluntariat adreçat a 
joves d’entre 14 i 16 anys del poble amb ganes de compartir l’estiu amb el grup 
d’amics i amigues i convivint durant quatre setmanes mentre realitzen 
tasques pel municipi i l’entorn.

D’ençà del primer any que es va dur a terme la Brigada 
Jove a Maià de Montcal, el projecte s’ha anat adaptant a 
la realitat del poble i a les necessitats dels joves i, cada 
vegada més, s’ha anat consolidant com una de les pro-
postes més esperades i ben valorades entre els joves.

Des de l’Ajuntament es valora molt la predisposició, la 
implicació i les ganes de crear aquesta cohesió i bon am-
bient any rere any per part dels joves.

L’any passat, set joves van participar a la Brigada Jove 
acompanyats per en Pep, el monitor que va coordinar el 
grup durant les quatre setmanes. De manera rotatòria, 
tots els i les brigadistes van anar passant pel casal, per 
l’ajuntament i pel grup que feia tasques a diferents zones 
del poble. Algunes d’elles proposades pels mateixos jo-
ves, com ara, la construcció de les cases d’ocells. 
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Aquest 2020, la Covid-19 i la situació de pandèmia van 
obligar a adaptar el projecte per poder oferir-lo als nos-
tres joves, però garantint al màxim la seguretat de tothom. 
Juntament amb el Servei de Joventut del Consell Comar-
cal de la Garrotxa, es va treballar de valent i a contrare-
llotge durant els mesos previs a l’estiu. Es van dissenyar 
tots els protocols específics i es van prendre les mesures 
de seguretat i prevenció recomanades per les autoritats 
sanitàries.

Alguns dels canvis necessaris per a la realització de les 
brigades del passat estiu van ser, per exemple, no realit-
zar canvis rotatius en els diferents serveis, i prioritzar les 
activitats i tasques a l’aire lliure. Així doncs, es va repartir 
els brigadistes entre els que farien suport al casal, per 

formar part sempre de les mateixes unitats de convivèn-
cia, i els que farien tasques al municipi en grup de quatre. 
Enguany es va eliminar, doncs, la possibilitat de fer suport 
a l’ajuntament, i el suport a l’hora de piscina del casal. Així 
com també la sortida conjunta de cap de setmana a Port 
Aventura que cada any es realitzava amb tots els briga-
distes de la comarca.

Set joves del poble van participar a les brigades, que es 
van dur a terme del 6 al 31 de juliol. En Xumi va ser el 
monitor que aquest any va acompanyar i coordinar el 
grup de brigadistes. Tres d’ells van acompanyar l’equip 
de monitors del casal d’estiu. I el  grup conjunt va realitzar 
diferents tasques pel poble, com ara: neteja de la Font 
Pudosa, neteja de diferents zones verdes del poble, i la 
tasca estrella d’aquest estiu: la reforma de les pintures de 
les parets de les Escoles Velles. Aquesta va ser la tasca 
en la que van dedicar més esforços i de la que més orgu-
llosos es senten els joves.

Des d’aquest estiu, els nous dibuixos donen la benvin-
guda a qualsevol persona que entri al poble i passi per 
davant de l’antiga escola.

Des de l’Ajuntament estem convençuts que la propera 
edició de la Brigada Jove tornarà a ser un èxit! I us hi 
esperem a tots i totes!

Per estar al dia de qualsevol tema relacionat amb Joven-
tut podeu fer-ho a través dels diferents canals i xarxes so-
cials de l’Ajuntament i del Servei de Joventut a través de 
la web de Garrotxajove.cat. O seguir totes les novetats 
i informació més actualitzada a través de l’instagram de 
@garrotxajove. 
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Fem petar la xerrada
Fer mascaretes a casa en 
temps de pandèmia
Aquesta tasca, que es va repetir en moltes poblacions, fou una de 
les primeres i més espontànies iniciatives que es van fer al poble per
combatre la pandèmia del covid-19.

D e fet, abans les dones sabien cosir, sargir, fer 
ganxet, fer mitja, embastar, fer vores, brodar, ape-
daçar, sobrefilar… Amb el permís dels sastres, 

gairebé totes les dones tenien una petita modista dins seu 
que amb una màquina de cosir, eina present a la majoria 
de les cases, podien arribar a fer-se un vestit, engrandir o 
estrènyer qualsevol peça, apedaçar els pantalons més es-
parracats o donar una segona vida a la roba del fill o filla 
gran readaptant-la per als germans o germanes més petits. 
Aquest saber sempre havia format part d’una economia de 
subsistència innata a l’ésser humà en temps de postguerra, 
crisi o pobresa, que actualment s’està revaloritzant en clau 
d’afició però també de reciclatge i reutilització, fins i tot des 
del punt de vista de l’ecologia… la màquina de cosir torna a 
estar de moda.

A Maià de Montcal una colla de dones es va unir, com dèiem, 
a aquesta iniciativa de seguida que les mascaretes es van 
fer obligatòries. Conversem amb algunes d’aquestes perso-
nes, que ens expliquem com va sorgir la idea. Per començar, 
les persones que van col.laborar van ser la Rosa Fàbrega, la 
Rosita Palomer, la Maria Solà, la Raquel Gonzalez, la Clara 
Ollé, la Montse Zurilla, la Margarita Juanola, la Líria Clemen, 
l’Imma Malagelada, la Mercè Pons i la Dolors Torrent.

Qui va tenir la iniciativa de fer mascaretes?
La iniciativa va sorgir d’un grup de dones de Maià que ja 
estaven cosint mascaretes amb un grup de Besalú i volien 
fer el mateix per a la gent de Maià. 
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Com us vau coordinar?
Des de l’ajuntament es van posar en contacte amb una em-
presa que es dedicava a la confecció de material sanitari. A 
partir d’aquí, es va demanar col·laboració a la gent del poble. 
Un cop es va tenir el grup definit, van distribuir la roba i el fil 
necessari per cosir les mascaretes. 

Totes sabien cosir i tenien màquina de cosir?
Totes sabien cosir i tenien màquina, era una de les condi-
cions per poder col·laborar. 

Totes vau treballar a casa soles i després us van venir a 
buscar les mascaretes?
Des de l’ajuntament van distribuir el material i un cop les 
mascaretes estaven acabades, les van passar a recollir i les 
van portar totes a l’ajuntament per poder-les repartir a la gent 
del poble. 

D’on va sortir la roba?
Les van comprar a una empresa de confecció de material 
sanitari. La compra la van fer conjuntament amb l’ajuntament 
de Besalú. 

Qui en va fer el disseny de les mascaretes? Totes les 
mascaretes eren iguals?

Les mascaretes ja venien tallades i 
amb el disseny fet des de l’empresa. 
Totes les mascaretes eren fetes amb 
el mateix patró i el mateix tipus de 
roba, tot i que en algunes el color era 
diferent. 

Vau trobar que fer les mascaretes 
era una feina fàcil? Quan trigàveu a 
fer-ne una?
Fer les mascaretes no era molt com-
plicat, tot depenia del material de la 
mascareta. Algunes eren senzilles de 
treballar i d’altres era més complicat 
perquè la tela patinava quan la pas-
sàvem per la màquina. 
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Al principi, totes vam anar provant quina era  la manera 
més ràpida i ens vam anar comunicant i explicant la nostra 
experiència i donant-nos consells unes a les altres. Majori-
tàriament no fèiem les mascaretes d’una en una, sinó que 
anàvem confeccionant per parts per agilitzar el procés. 

Aproximadament, per fer una mascareta hi destinàvem uns 
20 minuts.  

D’idees, a Maià i Montcal i Dosquers i arreu del territori n’han 
sorgit de tota mena i en diferents formats per tirar endavant, 
per no restar quiets i resignats. Fer mascaretes, com altres 
iniciatives, en definitiva, és una manera de dir-nos ben fort 
que tots podem trobar la manera d’ajudar, que davant les si-
tuacions de crisi tothom pot reaccionar i aportar el seu granet 
de sorra… I això, a banda d’ajudar, ens fa sentir bé, ens fa 
sentir part d’un col·lectiu que sap treballar en grup per al bé 
comú, ens fa veure que vivim millor si ens ajudem, si plegats 
encarem les dificultats i trobem solucions positives que ens 
fan créixer com a persones. 

Moltes gràcies, cosidores, per la vostra iniciativa; tots ple-
gats, ho vencerem tot; al final, tot anirà bé.

Dolors Olivé

Quantes en vau fer en total?
Vam fer 500 mascaretes, que ens vam repartir en paquets 
de 50 per a cada cosidora. 

Per a qui van ser les mascaretes?
Les mascaretes van ser per a la gent del poble. 

Us heu afegit o heu proposat alguna altra iniciativa anti-
covid que s’hagi fet al poble?
De manera conjunta, no.
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EL FUTBOL HA TORNAT A MAIÀ!
Segurament gràcies al confinament del mes de març va començar tot. Aquells dies ens varen 
ensenyar a tots a valorar les coses d’una altra manera, va ser aleshores quan dos maianencs 
van començar a tirar endavant un projecte que els feia il·lusió i que trobaven a faltar. A partir 
d’aquell moment van començar les primeres trucades, les primeres propostes... va ser molt 
fàcil trobar gent interessada perquè el futbol a Maià tornés a ser una realitat. 

CE Maià

Ràpidament es va formar la nova jun-
ta, aquesta està formada per gent de 
l’antiga junta i uns quants joves amb 
moltes ganes d’aixecar-ho tot altra 
vegada.

De seguida que vam poder començar 
a resoldre problemes i tornar a enge-
gar-ho tot. 

Una de les coses que ens va costar 
més va ser formar la nova plantilla, 
però actualment tenim una plantilla 
llarga formada per 22 jugadors, de 
Maià, Besalú, Banyoles... entrenada 
per en Pau Garcia Bassols.

Per acabar, sobretot donar les gràcies a l’ajuntament, als ve-
terans, la junta antiga, als socis, als jugadors, a l’entrenador i 
a tothom qui ha fet possible que el futbol tornés a Maià!

@ce.maia
@CEMAI14
futbolcemaia@gmail.com

L’objectiu que tenim actualment com a club és superar 
aquests primers anys més difícils en tots els aspectes i con-
solidar-nos per assegurar el futbol a Maià durant molts més 
anys, i aconseguir que d’aquí uns anys la mainada de Maià 
pugui arribar a jugar al primer equip. 

Per ajudar-nos a complir aquest projecte us agrairíem que 
us féssiu socis, i per descomptat que ens vinguéssiu a ani-
mar i fer poble els dies de partit.

Donada la situació actual anem de mica en mica, complint 
sempre les normatives imposades. Aquesta temporada no 
sabem exactament com anirà ni com acabarà, l’únic que 
tenim clar és que no serà fàcil, però com hem fet fins ara 
anirem superant tots els entrebancs que se’ns posen per da-
vant perquè quan sigui possible tota la gent del poble pugui 
venir a animar i respirar aquell ambient de futbol i poble els 
dies de partit al municipal.
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EDICIÓ ESPECIAL COVID
XXIII MONTCALBIKE I IV MONTCALRUN 2020
Desgraciadament aquest 2020 no està sent un any gaire favorable en molts aspectes. La 
pandèmia del covid-19 ha aparegut a les nostres vides i en el millor dels casos ens ha posat 
potes enlaire tota la nostra quotidianitat.

CC Pedal Maià

És en aquest context de pandèmia que el 5 de juliol no vam 
poder celebrar la que hauria estat la IV edició de la Cursa de 
Muntanya MontcalRun. I és també en aquest mateix context 
que el passat diumenge 22 de novembre tampoc teníem els 
paràmetres sanitaris indicats per poder dur a terme la XXIII 
edició de la MontcalBike.

Amb tristesa, la junta de Pedal Maià, hem anat veient com 
el 2020 passava i els protocols sanitaris continuaven fent in-
viable organitzar una cursa de bicicletes o de córrer amb el 
format amb què estem acostumats. Tot feia preveure que 
acabariem deixant a la gent sense ni MontcalRun ni Mont-
calBike, i que no podríem posar el IV i el XXIII a aquestes 
dues curses germanes de running i de BTT. Després de 
molt donar-hi voltes, les ganes de  poder oferir algun tipus 
d’esdeveniment esportiu als ciclistes i corredors que han 
anat passant per Maià al llarg d’aquests 23 anys, han fet que 
ens reinventem totalment i fem néixer per aquest any atípic 
l’Edició Especial Covid de la MontcalBike i la MontcalRun.

Aquesta Edició Especial Covid neix amb el format de dues 
curses diferenciades. Per una banda hi ha la MontcalBike 
de BTT amb dos circuits a escollir. I per altra hi ha la Mont-
calRun de córrer amb també dos circuits diferents. I la millor 
part d’aquest format especial és que tothom pot participar a 
les dues curses, pot fer els dos circuits i si vol pot repetir tan-
tes vegades com vulgui els diferents circuits de les curses.

Aquesta nova forma és una innovació total en la manera de 
fer curses a la qual estem acostumats. Ja no hi ha un dia i 
una hora concreta en què tots els participants realitzen la 
cursa al mateix temps. Ara són els corredors i ciclistes els 
que decideixen quin dia els va millor realitzar la cursa i mi-
tjançant un gps o algun dispositiu mòbil segueixen algun 
dels quatre tracks que els hem preparat.

Tant la XXIII MontcalBike com la IV MontcalRun són total-
ment gratuïtes aquest 2020. Estan obertes a tothom que 
tingui ganes de passar una bona estona i les tenim actives 
desde el passat dissabte 21 de novembre fins al dijous 31 de 
desembre, en què donarem per finalitzada aquesta Edició 
Especial Covid.

Per descarregar-se el track de les curses s’ha d’anar a la 
nostra pàgina web https://pedalmaia.cat/, on trobareu tota 
l’informació de les dues curses i els seus corresponents cir-
cuits, així com també l’enllaç per descarregar els diferents 
tracks al vostre gps o dispositiu mòbil.

Pels que sigueu de tarannà més competitiu, heu de saber 
que hem creat un segment Strava de cada circuit de cada 
cursa. Així els 31 de desembre a les 23.59 h, a part de men-
jar els raïms, mitjançant aquesta app del Strava podrem en-
senyar-vos una classificació masculina i femenina de cada 
circuit de la cursa.
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No fa falta dir que en tot moment els participants de 
l’esdeveniment esportiu han de respectar tots els protocols 
covid que hi ha vigents en aquest moment actual.  I tam-
poc hem d’oblidar que els quatre circuits passen per uns 
entorns naturals privilegiats on sovint s’hi desenvolupen ac-
tivitats agrícoles i ramaderes, per la qual cosa hem de tenir 
el màxim respecte i cura dels diferents espais que puguem 
trobar així com de tota la fauna salvatge i domèstica que hi 
habita.

La XXIII MONTCALBIKE d’aquest any 2020 consta de dos 
circuits totalment antagònics entre si, i al mateix temps total-
ment complementaris l’un de l’altre. Els dos ens posaran al 
límit de les nostres aptituds sobre la BTT.

Per una banda tenim el que hem batejat com el Circuit XL 
de la MontcalBike. És un circuit amb total sintonia amb la fi-
losofia de les MontcalBike passades: corriols tècnics i salvat-
ges entremig de les aulines. Al llarg dels seus 35 km i 1210+ 
ens portarà a ciclar els principals corriols de Santa Magda-
lena, els de Ca l’Alzina, els del Segueró i ca n’Oliveres, la 
zona de Palera, l’abocador i el Lluert Negre, la Tribana i el 
descens del Montcal i encara farem quatre corriols del sector 
de Ca n’Hospital. Ho heu llegit bé! Toquem tots els sectors 
de corriols de la zona en un mateix track, podem afirmar que 
el circuit XL de la MontcalBike és un track “pata negra” pels 
btteteros.

En canvi, el Circuit XS de la MontcalBike està dissenyat 
totalment al contrari que l’altra, aquí estarem parlant de pis-
tes i algun corriol senzill que faran les delícies dels amants 
del rodar ràpid amb la BTT. Amb els seus 25 km i 640+ és 
ideal perquè ens l’agafem com un entrenament d’explosivitat 
i control de la bicicleta. Al mateix temps també transita pels 
paisatges del Puig de Sant Benet, Santa Magdalena, el No-
guer de Segueró i la Tribana, i això li dona una bellesa pai-
satgística que el converteixen en una bonica excursió amb la 
bicicleta tot terreny apta per a tots els públics.

Des de Pedal Maià us animem que realitzeu els dos circuits, 
cap dels dos no us deixarà indiferent.

A la IV MontcalRun també podeu triar entre dos circuits di-
ferents. Aquí els dos s’enfilen a una muntanya emblemàtica 
de la zona per després tornar a Maià. La diferència aquí es 
troba en la duresa dels circuit: un puja fins al cim de la Mare 
de Déu del Mont i l’altre fins al cim del Montcal.

El recorregut que s’enfila fins dalt de la Mare de Déu del 
Mont és el que hem batejat com el Circuit XL de la Mont-
calRun. Segueix la filosofia de la cursa: pujar cada any dalt 
del Mont per camins diferents tot descobrint nous indrets de 
la muntanya. Aquest any la proposta amb 22 km i 1000+ ens 

farà travessar la formació de guix de l’Esquerda de les Aran-
yes del Pelut, ens pujarà fins a Sous pel camí recentment 
recuperat que passa per la runa del Castellar. Un cop al cim 
del Mont ens farà baixar per la seva cara nord fins a trobar 
la font i la casa de Falgars. I desde allà anirem a buscar el 
corriol del Tancalaporta que ja ens acabarà de davallar fins 
a la plana que en retornarà a Maià. Una volta bastant corre-
dora i amb un paisatge amb un grau de bellesa molt elevat 
en tot moment.

El Circuit XS de la MontcalRun està pensat perquè pugui 
ser més assequible a tot tipus de corredors i caminadors. 
Amb 10 km i 350+ ens enfilarà pels corriols de ca n’Hospital 
fins a passar prop del cim de la Tribana. Desde allà carene-
jarem la muntanya fins a trobar el cim del Montcal. Un corriol 
ràpid i divertit ens tornarà a baixar fins a les pistes del pla, 
que ens portaran de nou a Maià.

Des del Club Pedal Maià us animem a tots i a totes que apro-
fiteu aquestes Festes per fer algun d’aquests circuits que 
proposem, els gaudireu molt. Corrent, amb BTT, caminant 
o amb patinet, totes les modalitats són vàlides. Encara teniu 
fins al 31 de desembre per participar.

I tot i que no ens desagrada gens aquest nou format que li 
hem trobat a les dues curses, esperem que el 2021 puguem 
tornar al format tradicional, tan de les curses com de les nos-
tres vides.

Gas i sempre amunt!!
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Salut COVID-19

L a manca d’immunitat prèvia al virus ha provocat un 
ràpid augment de pacients infectats a tot el món 
originant una pandèmia que ha provocat un dels 

majors reptes de salut que ha hagut d’afrontar la humanitat 
en els darrers cent anys.

La difusió ràpida i imprevisible a nivell mundial del SARS-
Cov-2, amb una majoria de persones infectades que pre-
senten símptomes lleus o no presenten símptomes, sembla 
estar relacionada en els seus inicis amb casos importats 
dels països afectats inicialment per la infecció.

 L’estat actual d’aquesta infecció pandèmica (9 de novem-
bre de 2020) inclou més de 50 milions de casos confir-
mats a tot el món i més d’un milió de morts.

La malaltia causada pel SARS-CoV-2 = (COVID-19)  té un 
espectre clínic molt ampli.

El Centre xinès per al control i prevenció de malalties va 
informar que de 44.500 infeccions confirmades, la majoria 
dels pacients infectats (80%) van experimentar una malal-
tia lleu (incloent pneumònia lleu o no), el 14% van desen-
volupar malalties greus  (amb dispnea, hipòxia i pneumònia 
bilateral) i un 5% va desenvolupar malaltia crítica (carac-
teritzada per insuficiència respiratòria greu, xoc sistèmic o 
insuficiència multi-òrgan).

La informació etiopatogènica de la malaltia que provoca 
aquest virus s’actualitza a gran velocitat. No obstant sabem 
que el SARS-CoV-2 té com a principal tropisme l’epiteli res-
piratori, on entra a les cèl·lules hostes a través del receptor 
de l’enzim de conversió de l’angiotensina 2  provocant una 
infecció respiratòria. 

La presentació clínica més freqüent de la COVID-19 és una 
infecció respiratòria lleu, i amb menor freqüència una pneu-
mònia amb febre, tos i dispnea.

Aproximadament el 20-30% dels pacients que han estat 
hospitalitzats amb pneumònia associada a COVID-19 han 
requerit cures intensives per al suport respiratori degut 
a una pneumònia bilateral que progressa fins a insufi-
ciència respiratòria, i, en alguns casos, fins a fallida mul-
tiorgànica i mort.  

Fa un any que el desembre de 2019 es va detectar per primera vegada el coronavirus SARS-CoV-2 
a la ciutat de Wuhan (Xina); és el setè coronavirus conegut per infectar els humans després de 
la identificació del virus del SARS i de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà aquest segle.
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En aquests casos, la inflamació pulmonar extensa pot 
provocar una síndrome del destret respiratori agut 
(SRAD) amb una limfopènia profunda, alteració de 
les proves hepàtiques i de coagulació, increment de 
les proteïnes reactants de fase aguda i una supressió 
d’interferó que pot activar una resposta inflamatòria abe-
rrant que inclou la producció exagerada de citocines.

Aquesta resposta hiperimflamatòria causada per una re-
acció excessiva al virus, potser influïda genèticament, 
no només contribueix a empitjorar enlloc d’accelerar la 
resolució de la pneumònia, sinó que també pot afavorir el 
desenvolupament de manifestacions extrapulmonars. 

REPTES DE FUTUR       
                           
Estructurar  la gran varietat de símptomes i alteracions que 
alguns pacients amb COVID-19 poden presentar un cop 
curada la infecció al voltant de síndromes que puguin estar 
agrupats de forma raonable des d’un punt de vista mèdic 
per un millor maneig i identificació. 

Alguns articles d’opinió han iniciat el camí amb propostes 
de síndromes diferenciats al voltant d’alguns símptomes o 
grups de símptomes prominents, com la simptomatologia 
general al voltant de la fatiga, els símptomes  Otorrinolarin-
ge, les conseqüències respiratòries post-pneumònia greu 
o la salut mental.  

Un factor important és l’atenció mèdica rebuda segons la 
gravetat de la infecció: en pacients que varen requerir in-
grés a UCI, l’empitjorament en la qualitat de vida està cen-
trat especialment en el dolor i les dificultats de mobilitat, 
mentre que en els pacients no hospitalitzats el principal 
factor va ser l’ansietat/depressió.

Un altre repte és disposar d’informació respecte a possi-
bles factors que puguin ajudar a identificar les poblacions 
de més risc de patir una COVID-19 persistent.

El nombre de símptomes durant la infecció aguda tam-
bé sembla influir, ja que les persones que varen patir 5 
símptomes o més varen desenvolupar persistència amb 
més freqüència; els símptomes amb un major poder pre-
dictor varen ser la fatiga, cefalea, dispnea, veu ronca i 
miàlgies (en el subgrup de persones per sobre dels 70 
anys, la febre, pèrdua d’olfacte i comorbiditats cardiopul-
monars).

La història natural de la COVID-19 persistent a la comu-
nitat es desconeix en el moment actual.  

A partir de les limitades evidències actuals, un percen-
tatge significatiu de pacients amb COVID-19 persistent 
es recuperaran sense necessitat d’atenció especialitza-
da hospitalària, si no mitjançant un enfocament holístic i 
d’acompanyament en Atenció Primària.
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Es pot aconseguir molt mitjançant serveis de rehabili-
tació multidisciplinars i la creació de grups de pacients 
afectats d’una mateixa comunitat o territori que aprofitin 
el potencial del vídeo i altres tecnologies remotes.

La gestió del COVID-19 persistent s’ha de produir con-
junta i complementàriament al maneig de les comorbili-
tats preexistents o causades per la pròpia infecció. 

El nombrós volum de pacients (actuals i futurs) amb 
COVID-19 persistent és tan elevat que es fa com-
pletament inassolible la seva avaluació en l’àmbit de 
l’Atenció Primària, tenint en compte els recursos ac-
tuals i l’augment exponencial de la càrrega de treball 
que està generant la segona onada de la pandèmia en 
la qual estem actualment immersos, segons els experts 
consultats, què cal?
 

Cal valorar inicialment la creació d’una consulta 
específica en Atenció Primària  sobre COVID-19 
persistent en cada centre, amb  personal mèdic, 
d’infermeria i administratiu.

Cal una fer una atenció integral i multidisciplinària,

Cal  dotar els CAP de personal  de suport en les 
principals àrees detectades (rehabilitació, salut mental)

Cal dotar  de recursos humans específics per a 
atendre aquest nombrós grup de pacients.  

Cal Assegurar   que  l’AILLAMENT NO SIGUI 
SINÒNIM DE SOLITUD , no podrem fer tot de la 
mateixa manera.

Cal una millora  amb les  connexions  entre els 
serveis  assistencials, municipals, socials, educatius, 
comunitaris.  

Des de l’Ajuntament  es procura i es procurarà sempre  
mantenir totes les mesures que es requereixin per garantir 
la seguretat i  el benestar del nostre municipi.  Posarem  
tots els  mitjans adequats en cada moment. 

Equip de Govern Ajuntament Maià Montcal
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Curs COVID-19 y su impacto en las desigualades.    Menorca, 
setembre 2020  
Organització Munidal de la Salut (OMS)
https://www.who.int/es
Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària 
de Catalunya (AIFiCC)
www.youtube.com/watch?v=aQr_zmulsTE&feature=youtu.be

VOCABULARI

Síndrome: és un conjunt de símptomes.

Etiopatogènica: és l’origen o causa del desenvolu-
pament d’una patologia.

Cefalea: mal de cap.

Dispnea: falta d’aire, sensació subjectiva.

Miàlgies: dolors o molèsties que poden afectar a un 
o diversos músculs del cos.

Comorbiditats: presència d’una o més malalties o 
trastorns que es mostren de forma concomitant o 
concurrent amb una malaltia o trastorn primaris.

Pandèmia: és una epidèmia o afectació per una 
malaltia a persones o animals al llarg d’una àrea 
geogràficament extensa.

Citocines: són un tipus de molècules senyalitzadores 
que, com les hormones i els neurotransmissors, són 
utilitzades àmpliament en la comunicació cel·lular.

Síndrome del destret respiratori agut (SRAD): in-
suficiència respiratòria caracteritzada per l’aparició 
ràpida d’inflamació generalitzada als pulmons que 
deteriora la capacitat dels pulmons per intercanviar 
oxigen i diòxid de carboni.
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SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL
El Servei de Deixalleria Mòbil d’aquest 2021 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 servei gratuït a disposició de 
tots els ciutadans que facilita la selecció de les deixalles 
domèstiques i apropa el servei de la Deixalleria Comarcal 
a cada poble. 

Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament als 
municipis i que pot recollir les deixalles selectives i espe-
cials que generem.

1 i 2 de febrer
29 i 30 de març

31 de maig i 1 de juny
26 i 27 de juliol

20 i 21 de setembre
29 i 30 de novembre

RECORDEU QUE:
u Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu materials a fora.

u No es poden dipositar a la Deixalleria Mòbil deixalles procedents d’activitats econòmiques, comerços, 
    indústries, tallers, etc.

u No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos, que cal gestionar a través del seu servei de recollida.

u Cal mantenir la Deixalleria Mòbil en bones condicions de netedat i ordre.

GENER 11 i 25
FEBRER  8 i 22 
MARÇ  8 i 22
ABRIL  6 i 19
MAIG  3, 17 i 31
JUNY  14 i 28
JULIOL  12 i 26
AGOST  9 i 23
SETEMBRE  6 i 20
OCTUBRE  4 i 18
NOVEMBRE  2, 15 i 29
DESEMBRE  13 i 27

SERVEIS DE RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS 

RECOMANACIONS PER A L’ÚS DEL SERVEI:
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.

u Els materials voluminosos s’hauran de treure al carrer la nit abans del 
dia de recollida o abans de les 8 del matí del mateix dia.

u Els dies festius no hi ha recollida i es salta la recollida estipulada en 
aquests dies quan es tracti d’una recollida setmanal, però quan es tracti 
d’una recollida quinzenal s’assigna un dia alternatiu.

La recollida de materials 
voluminosos es realitzarà 
durant el 2021 els següents 
dilluns o dimarts:
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L’horari de la deixalleria mòbil és de 10 h del matí del primer dia a les 18 h del segon dia

Medi
Ambient
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Gastronomia

Elaboració
Per començar, salpebrem el pollastre, 
tallem la ceba i ratllem la tomata. Posem 
al foc una cassola amb oli i quan estigui ben 
calent hi posarem en primer lloc les gambes; les 
deixarem un moment al foc, volta i volta, i les reservarem.

A la mateixa cassola després courem els trossos de pollastre; quan estiguin 
ben rossos també els retirarem i els reservarem.

A continuació, sofregirem la ceba ben trinxada;  baixarem el foc i ho deixarem 
sofregir uns 20 minuts. 

Una vegada ben rossa, afegirem la tomata i ho anirem remenant uns minuts 
més fins que estigui ben cuita.

Mentrestant, prepararem la picada: en una paella amb oli courem les dues 
llesques de pa i els alls. En la picadora posarem les avellanes, les ametlles, 
el pa fregit, els alls fregits, el julivert, els pinyons i la xocolata. Ho picarem i 
també ho reservarem.

Un cop tinguem el sofregit a punt, hi afegirem el pollastre, remenarem i hi 
tirarem el brandi, que deixarem evaporar uns minuts. Després hi afegirem el 
brou i la picada. Baixem el foc i deixem que tot plegat es cogui més o menys 
durant una hora. 

Quan falti una mica per acabar aquesta hora afegiu-hi les gambes, espereu 
uns minuts i tanqueu el foc.

I ja tenim el pollastre amb gambes llest per emplatar. 

Pollastre amb gambes

Ingredients (6 persones)

u 1 pollastre de pagès 
tallat a octaus

u 12 gambes

u 2 cebes de Figueres

u 4 tomates madures

u 1 got petit de brandi

u 1/2 litre de brou de pollastre

u oli d’oliva

u sal i pebre

Per a la picada
u 2 llesques de pa

u 50 gr d’avellanes

u 50 gr d’ametlles

uUn grapadet de pinyons

u 4 grans d’all

u julivert

u 10 gr de xocolata sense llet
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Altres fotografies
Imatges de les carbasses recol·lectades per un veí de Maià de Montcal



 El futbol ha tornat a Maià!!



Cavalcada 
dels Reis d’Orient 
a Maià 2021
Dies 4 i 5 de gener

La bústia dels Reis Mags 

estarà situada a l’Ajuntament 

de Maià en horari d’oficina per 

a què els nens i nenes puguin 

portar-hi la seva carta.

Aneu 
preparant 
el fanalet!!

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Beuda

Organitza : Ajuntament de Maià de Montcal

En breu sortirà 

el programa definitiu 

amb els horaris 

i la ruta.

Si els nens no poden

 anar a veure als Reis Mags, 

llavors els Reis Mags anirem 
a veure als nens


