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Serveis
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Ajuntament:
De dilluns a divendres, d’11 h a 13 h de la tarda

Servei d’Urbanisme:
L’arquitecte atendrà les consultes dos dijous de cada mes, 
de 12 h a 13.30 h

Jutjat de Pau:
Dimarts de 12 h a 13.00 h

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

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

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

Misses:
Diumenges i festius, a 2/4 d’11 h del matí, 
tret del primer diumenge de cada mes que la missa 
es fa a la Parròquia de Dosquers

Correus a Besalú:
Horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres 
de 9 h a 11 h del matí

Ajuntament  972 59 10 51
Fax   972 59 08 01
Pàgina web  www. maiademontcal.org
E-mail   ajuntament@maiademontcal.cat
Casal del poble  972 59 04 04
   casalmaiademontcal@hotmail.com

Consultori municipal 972 59 05 25

Urgències (CAP Besalú) 972 59 05 73 i 989 30 40 88

Creu Roja d’Olot  972 27 22 22 i 972 26 23 18

Ambulàncies Garrotxa 972 26 76 52 i 972 27 28 28

Mossos d’Esquadra 112

Centre d’Emergències 112

Bombers   085

Parròquia Mn. Marturi Pla  (Besalú)  972 59 00 55

Hospital d’Olot   972 26 18 00

Hospital de Girona J. Trueta 972 94 02 00 i 972 20 27 00

Hospital de Girona (Habitacions)  972 22 49 55

Servei Funerari (Poch de Girona)  972 20 23 35

Servei Funerari (Besora d’Olot)  972 26 08 71

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

Servei d’aigües (Prodaisa)   972 20 20 78

FARMÀCIES DE TORN:

Besalú    972 59 12 73
Sant Jaume de Llierca   972 68 72 01
Montagut    972 68 70 88
Castellfollit de la Roca   972 29 40 18
Tortellà    972 28 71 02

Dissabtes feiners  (GIRONA-OLOT, per Banyoles)
Girona Banyoles Besalú Olot
07.45 08.15
09.15 09.45 10.03 10.30
10.15 10.45  
11.15 11.45 12.03 12.30
12.15 12.45
13.15 13.45 14.03 14.30
15.15 15.45 16.03 16.30
17.15 17.45 18.03 18.30
19.15 19.45 20.03 20.30
21.15 21.45 22.03 22.30

Dissabtes feiners (OLOT-GIRONA, per Banyoles)
Olot Besalú Banyoles Girona
  07.15 07.45
07.30 08.00 08.15 08.45
  09.15 09.45
09.30 10.00 10.15 10.45
  11.15 11.45
11.30 12.00 12.15 12.45
13.30 14.00 14.15 14.45
15.30 16.00 16.15 16.45
17.30 18.00 18.15 18.45
19.30 20.00 20.15 20.45

Olot Besalú Banyoles Girona
09.30 10.00 10.15 10.45
  12.15 12.45
13.30 14.00 14.15 14.45
  16.15 16.45
16.30 17.00 17.15 17.45
19.30 20.00 20.15 20.45

FIGUeReS - OLOT - VIC
 Vic Olot Besalú       Figueres
Diari  07.00 07.30 08.05
Feiners  09.30 09.55 10.30
Diari  17.15 17.40 18.15
Diari  18.45 19.10 19.45
Dimcr. feiners17.00 18.45 19.10             19.45

 Figueres Besalú Olot Vic
Diari 09.30 10.00 10.30
Dimcr. feiners13.15 13.45 14.15             
Feiners 13.15 13.45 14.15
Diari 17.15 17.45 18.15
Diari 19.30 20.00 20.30

HORARIS De TeISA

HORARIS >>>>>>>>>>>>>> TeLÈFONS D’INTeRÈS >>>>>>>>
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Editorial
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Aquest darrer any, en el marc de confusió i d’especulació en 
què ens trobem, el poble de Catalunya ha consolidat una 
nova via per encarar el futur amb energies positives: el camí 
vers la independència, el qual, com la crisi mateixa, ningú no 
hagués predit que arribaria amb la força i contundència amb 
què ho ha fet; només cal pensar en la manifestació de l’onze 
de setembre a Barcelona.

D’acord amb aquesta línia, el nostre consistori ha aprovat 
l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència, 
i s’ha aprovat la moció per a un finançament local català, 
en defensa del pacte fiscal, una hisenda i agència tributària 
pròpia. I el passat desembre també es va aprovar una moció 
en defensa del model d’escola catalana.

En un altre àmbit, l’Ajuntament també s’ha unit al pacte 
d’alcaldes i alcaldesses promogut per la comissió europea 
per a la lluita contra l’escalfament global del planeta.

Tot plegat són accions que esperem que ens ajudin a di-
buixar un futur millor per als nostres fills, sense retallades, 
sense l’atur actual. Com fa un any, que parlàvem en aquesta 
editorial de “la importància de les petites coses” per ajudar 
en el dia a dia, i de la “il·lusió i esperança” necessàries per 
superar el moment actual. Afegiu-hi optimisme i positivisme 
per tirar endavant, els catalans, tots plegats.

Us desitgem que passeu una molt bona festa major i el millor 
per aquest 2013.

L’alcalde

Editat per:  Ajuntament de Maià

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

Portada:   Celebració de la Diada a Maià (fotografia de Joan Gainza)

Disseny i maquetació: Martí Riu (www.laconicsans.com)

Impressió:  Palahí, AG

Dip. legal:  GI-446-2007
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Actes
Municipals

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2011
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DEL 30 DE SETEMBRE DE 2011, 19 
D’OCTUBRE DE 2011 i 26 D’OCTUBRE DE 2011

2.- Es dóna compte dels DECRETS DE L’ALCALDIA, aprovant lli-
cències d’obres, llicències municipals d’ocupació, apro-
vació de factures, ...

3.- CONVALIDACIONS 
Es convaliden els Decrets de l’Alcaldia següents:
Decret de data 26/10/2011, referent a la portada d’aigua 
potable a Can Vergés de Maià de Montcal.
I sol·licitant a la Diputació de Girona un CANVI DE DES-
TINACIÓ d’una part del Fons de Subvencions 2011, que 
es va concedir per l’obra construcció d’un magatzem mu-
nicipal i ara se sol·licita el canvi per l’obra “Portada d’aigua 
potable a Can Vergés de Maià de Montcal”. 

4.- APROVACIÓ DE DESPESES de setembre a octubre de 2012

5.- CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
Es concediren les subvencions a les següents entitats:
Associació Espanyola Contra el Càncer
AMPA El Petit Comte de Besalú
Club Esportiu Maià

6.- S’APROVA LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2011

7.- S’APROVA LA MODIFICACIÓ D’OBLIGACIONS RECONEGUDES 
D’EXERCICIS TANCANTS

8.- S’ACORDA SOL·LICITAR A LA UNIDAD DE CARRETERAS DEL 
ESTADO EN CATALUNYA UN TRAM DE LÍNIA CONTÍNUA DE LA 
CARRETERA N-260, DINS EL TERME MUNICIPAL DE MAIÀ DE 
MONTCAL 

9.- S’APROVA LA MOCIÓ DE SUPORT A L’ASSOCIACIÓ DE MUNI-
CIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

10.- S’APROVA LA MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CA-
TALÀ

11.- S’APROVA LA MOCIÓ RELATIVA A L’ASSUMPCIÓ DE LES COM-
PETÈNCIES MUNICIPALS DERIVADES DE L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE 
PROTECCIÓ DELS ANIMALS I L’ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE FI-
NANÇAMENT DESTINAT ALS ENS LOCALS PER A LA SEVA APLICACIÓ

12.- S’APROVA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONT-
CAL QUE REGULA LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PROTECCIÓ CI-
VIL I EMERGÈNCIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPALS

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2011
1.- ACORD EN RELACIÓ A LA CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA A 
L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PEL CONCEPTE DE LES DESPESES DE 
L’ESCOLA IES VILARRASA I DE LA LLAR D’INFANTS DE BESALÚ

2.- S’APROVA EL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE PER-
SONAL DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL CORRESPO-
NENT A L’EXERCICI 2012

3.- S’APROVA LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE L’OBRA “PRO-
JECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCALA D’EMERGÈNCIA AL CASAL”

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 27 DE GENER DE 2012
1.- S’APROVA LA MOCIÓ PER A UNA ACTUALITZACIÓ DE LA NOR-
MATIVA DE CAÇA 

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2012
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2011, 
19 DE DESEMBRE DE 2011 I 27 DE GENER DE 2012

2.- Es dóna compte dels DECRETS DE L’ALCALDIA, aprovant 
llicències d’obres, aprovació de factures, llicències 
d’activitats, ...

3.- APROVACIÓ DE DESPESES de novembre a gener de 2012

4.- CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú.

5.- S’APROVA LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE L’OBRA “PRO-
JECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCALA D’EMERGÈNCIA AL CASAL”
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6.- S’APROVA LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFOR-
MATIVA ÚNICA DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL

7.- S’APROVA EL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA D’UN 
DESFIBRIL·LADOR FIX ENTRE EL DIPSALUT (ORGANISME AU-
TÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA) I 
L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL

8.- S’APROVA L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONT-
CAL A LA XARXA COMARCAL DE JOVENTUT DELS MUNICIPIS DE 
LA COMARCA DE LA GARROTXA I APROVAR EL SEU PROTOCOL

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2012
1.- S’ACORDA SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE CATALUN-
YA, D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ GRI/120/2012, DE 30 DE GENER, 
DE CONVOCATÒRIA PER ATORGAR UNA COMPENSACIÓ ECONÒMI-
CA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL, PERQUÈ 
ABONI RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LO-
CALS PER A L’EXERCICI DE 2012

2.- S’ACORDA APROVAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA CONSIS-
TENT EN UNA PÒLISSA DE CRÈDIT AMB EL BANC SABADELL 

3.- S’APROVA L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONT-
CAL AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES, PROMOGUT PER LA 
COMISSIÓ EUROPEA

4.- S’APROVA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 
PER A LA REDACCIÓ DEL PAES DEL MUNICIPI DE MAIÀ DE MONTCAL

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2012
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2012 I 
DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2012
2.- Es dóna compte dels DECRETS DE L’ALCALDIA, aprovant 
llicències d’obres, aprovació de factures i certificacions 
d’obra, concedint autoritzacions, aprovació de la liqui-
dació del pressupost de l’exercici 2011, acordant la de-
volució d’un aval, ...
3.- CONVALIDACIONS 
Es convaliden els Decrets de l’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 15 de febrer de 2012, relatiu a 
l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la 
zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRI-NOC) 

Decret de l’Alcaldia de data 23 de febrer de 2012, relatiu 
a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES) del municipi de Maià de Montcal.
Decret de l’Alcaldia de data 24 de febrer de 2012, 
sol·licitant a la Diputació de Girona una subvenció per ac-
tuacions en matèria forestal per a la prevenció i l’extinció 
d’incendis forestals al municipi de Maià de Montcal i per 
un hidrant i aprovant els pressupostos corresponents.
Decret de l’Alcaldia de data 16 de març de 2012, relatiu 
al Pla d’Assistència Financera Local.
Decret de l’Alcaldia de data 23 de març de 2012, 
sol·licitant una subvenció a la Diputació de Girona dins 
l’àmbit de Cooperació municipal, “Fons de Subvencions 
2012.

4.- APROVACIÓ DE DESPESES DE GENER A MARÇ DE 2012

5.- CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
Es concediren subvencions a les entitats següents:
AMPA IE Salvador Vilarrasa de Besalú i el Club BTT Be-
salú DESFRENATS.

6.- S’APROVA LA REGULARITZACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
DE LA XARXA PREWIMAX DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONT-
CAL AMB L’EMPRESA CORPORACIÓ MEGATEL, SL (MEGATRÓ). 

7.- S’APROVA UNA NOVA ORDENANÇA TIPUS REGULADORA DEL 
SOROLL I LES VIBRACIONS

8.- S’APROVA L’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT DE MAIÀ DE 
MONTCAL A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈN-
CIA CONSTITUÏDA A VIC EN DATA 14/12/2011 I APROVAR ELS 
ESTATUTS QUE REGULEN L’ESMENTADA ASSOCIACIÓ

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2012
1.- APROVACIÓ DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2012

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 17 DE MAIG DE 2012
1.- S’APROVA DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE REPRESA DEL 
TRACTE SUCCESSIU INTERROMPUT A LA URBANITZACIÓ DEL 
MOLÍ D’EN LLORENÇ

2.- S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
I D’URBANITZACIÓ DEL PAU 4 URBANITZACIÓ MOLÍ D’EN LLO-
RENÇ
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SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 31 DE MAIG DE 2012
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2012, 27 
D’ABRIL DE 2012 I 17 DE MAIG DE 2012

2.- Es dóna compte dels DECRETS DE L’ALCALDIA, aprovant 
llicències d’obres, aprovació de factures, concessió 
d’activitats i concessió de llicència de primera ocupació.

3.- CONVALIDACIONS 
Es convaliden els Decrets de l’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 26 de març de 2012.
Sol·licitant a la Diputació de Girona una subvenció per 
dur a terme obres de reparació, conservació i mante-
niment de les instal·lacions del Casal del Poble i de la 
Piscina municipal de Maià de Montcal.
Decret de l’Alcaldia de data 27 de març de 2012.
Sol·licitant una subvenció a la Diputació de Girona per 
dur a terme l’obra Projecte d’arranjament de la cober-
ta de Sant Martí de Dosquers del municipi de Maià de 
Montcal.
Decret de l’Alcaldia de data 10 d’abril de 2012.
Sol·licitar a la Diputació de Girona, la participació en el 
Projecte Millora de la Competitivitat Territorial, en l’àmbit 
de temes d’interès per al desenvolupament local (Turis-
me, Cultura i Patrimoni) del municipi de Maià de Mont-
cal, dins el Servei d’assessorament tècnic en matèria 
de promoció econòmica i desenvolupament local de la 
Diputació de Girona.
Decret de l’Alcaldia de data 10 d’abril de 2012.
Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció, per al 
Foment i la pràctica de l’esport.
Decret de l’Alcaldia de data 24 d’abril de 2012.
Aprovant la certificació núm. 3 de l’obra “Projecte de 
construcció d’una escala d’emergència al casal”.
Decret de l’Alcaldia de data 25 d’abril de 2012.
Sol·licitant una subvenció a la Diputació de Girona per 
facilitar l’accés a les noves tecnologies, per l’exercici 
2012.

4.- APROVACIÓ DE DESPESES de març a abril de 2012

5.- CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
Es concediren subvencions a les entitats següents:
Fundació Esclerosi Múltiple. 
Fundació Catalana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica.

6.- S’APROVA LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM D’INDEMNITZACIONS 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

7.- S’APROVA LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE 
DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE 
TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS, QUE HA 
D’ADOPTAR EL PLE MUNICIPAL

8.- S’ACORDA L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONT-
CAL A LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
I PATRIMONIAL DE LA QUAL ÉS PRENEDORA L’ASSOCIACIÓ CA-
TALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I CO-PRENEDORES AQUE-
LLES ADMINISTRACIONS I/O ORGANISMES PÚBLICS, SOCIS DE 
L’ACM QUE S’HI ADHEREIXIN 

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2012
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 
DE MAIG DE 2012

2.- Es dóna compte dels DECRETS DE L’ALCALDIA, aprovant 
llicències d’obres i adjudicant el contracte menor de 
subministrament d’energia elèctrica a favor de l’empresa 
comercialitzadora AGRI-ENERGIA, SA. 

3.- CONVALIDACIONS 
Es convaliden els Decrets de l’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 6 de juliol de 2012, aprovant 
la certificació núm. 4 de l’obra “Projecte de construcció 
d’una escala d’emergència al casal”.

4.- APROVACIÓ DE DESPESES de març a juliol de 2012

5.- CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
Al President del Club Ciclista Pedal Maià.
Al President de l’Associació de propietaris del Molí d’en 
Llorenç de Maià de Montcal, s’acorda concedir-los una 
subvenció per tal de dur a terme la Festa de la Urbanit-
zació del Molí d’en Llorenç.
 
6.- S’APROVA EL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE 
MAIÀ DE MONTCAL PER A LA HIGIENITZACIÓ DELS PARCS UR-
BANS DE SALUT
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7.- S’APROVA EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ AMB LES OBLIGA-
CIONS D’INFORMACIÓ EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS DE CAÇA 
AL MUNICIPI DE MAIÀ DE MONTCAL

8.- S’APROVA LA CESSIÓ DE L’ÚS DE L’EDIFICI DEL CONSULTORI MU-
NICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

9.- S’APROVA EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT 
DE MAIÀ DE MONTCAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 
L’ÀREA D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SUPORT INFORMÀTIC DEL 
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

10.- S’APROVA LA MOCIÓ A FAVOR DE LA FINALITZACIÓ DE TOT 
L’ARC MEDITERRANI

11.- S’APROVA L’ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA 
D’UN DESFIBRIL·LADOR A L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL

12.- S’APROVEN LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MAIÀ DE 
MONTCAL I DEL MUNICIPI AGREGAT DE DOSQUERS
A Maià de Montcal:

- 25 de gener de 2013 Festa Major de Sant Vicenç
- 17 de maig de 2013 Festes del Roser i Sant Isidre

A Dosquers:
- 17 de maig de 2013 Festes del Roser i Sant Isidre
- 25 de juliol de 2013 Festa de St. Jaume

13.- S’APROVA DEFINITIVAMENT EL COMPTE GENERAL DEL PRES-
SUPOST D’AQUEST AJUNTAMENT DE L’EXERCICI DE 2011

14.- S’APROVA EL CONVENI PER A LA DONACIÓ A L’AJUNTAMENT 
DE MAIÀ DE MONTCAL, DE LA COL·LECCIÓ DE CERÀMICA PRO-
PIETAT DELS SENYORS MANEL AIXA BLANCH I ANA M. TORRES 
GRACIA
 
15.- S’APROVA L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 
SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL

16.- S’APROVA PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE LA TAXA DEL SERVEI DE L’AIGUA POTABLE PER 
INCREMENTAR LA QUOTA DE SERVEI QUE ACTUALMENT S’APLICA 
PER A LA GESTIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 28 D’AGOST DE 2012
1.- S’APROVA DESESTIMAR ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ PRE-
SENTATS EN EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I D’URBANITZACIÓ 
DEL PAU 4 URBANITZACIÓ DEL MOLÍ D’EN LLORENÇ

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2012
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL 28 D’AGOST DE 2012

2.- Es dóna compte dels DECRETS DE L’ALCALDIA, aprovant 
llicències d’obres, aprovació de factures, acceptació de 
canvis de titularitat i baixes d’activitats.

3.- CONVALIDACIONS 
Es convaliden els Decrets de l’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 24 de juliol de 2012, acceptant 
l’ajuda econòmica concedida per la Diputació de Girona, 
per al finançament del Projecte d’arranjament de la coberta 
de l’església de Sant Martí de Dosquers.
Decret de l’Alcaldia de data 26 de juliol de 2012, relatiu al 
Projecte “Adquisició i instal·lació de Reemissors de Televi-
sió Digital Terrestre (TDT).
Decret de l’Alcaldia de data 18 de setembre de 2012, 
sol·licitant al Consell Comarcal de la Garrotxa una subven-
ció corresponent al Pla d’ajuts econòmics “Xarxa 21.
Decret de l’Alcaldia de data 18 de setembre de 2012, 
sol·licitant al Consell Comarcal de la Garrotxa un ajut 
econòmic pel manteniment de les instal·lacions esportives 
a la piscina municipal de Maià de Montcal.
 
4.- APROVACIÓ DE DESPESES de juliol a agost de 2012

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE SERVEIS D’ÀPATS A DOMICILI 
ENTRE EDAT3BESALÚ SL I L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 

6.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DEL PACTE FISCAL, 
UNA HISENDA I AGÈNCIA TRIBUTÀRIA PRÒPIA

7.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DEL NOSTRE MO-
DEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL, DEL MAPA MUNICIPAL I DE 
L’AUTONOMIA LOCAL
8.- RATIFICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL A LA CAR-
TA INTERNACIONAL PER CAMINAR (Internacional Charter 3) 2012

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2012 
A LES 20:30
1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL DE MAIÀ 
DE MONTCAL, PER A LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA 2012
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Actes
Municipals

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 30 
D’OCTUBRE DE 2012 A LES 21:00
1- MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2013
Es modifiquen les següents ordenances fiscals:

• Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica
• Ordenança fiscal núm. 4. Reguladora de l’Impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVT)
• Ordenança fiscal núm. 8 Reguladora de les taxes per 
la prestació de serveis de competència municipal i per a 
la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local:

Annex 2. Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques
Annex 3. Taxa per la tramitació de les activitats subjectes 
a autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la 
llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control am-
biental de les activitats i de les activitats innòcues i a la 
llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles i les activitats recreatives.
Annex 4. Taxa per la prestació del servei de clavegueram
Annex 5. Taxa per la prestació del servei de recollida, trac-
tament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
S’elimini la bonificació per compostatge casolà.
Annex 6. Taxa per concessió de sepultures i la prestació 
del servei de manteniment dels cementiris municipals
Annex 7. Taxa per al subministrament domiciliari d’aigua 
potable
Annex 8. Taxa per a la prestació del servei de piscina de la 
zona esportiva municipal
Annex 9. Taxa per a la tramitació de les inspeccions ad-
ministratives en matèria de salut pública als establiment 
oberts al públic.
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2012
1.- APROVACIÓ DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2012 

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2012
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2012, 28 
DE SETEMBRE DE 2012, 30 D’OCTUBRE DE 2012 I 20 DE NOVEM-
BRE DE 2012

2.- Es dóna compte dels DECRETS DE L’ALCALDIA, aprovant lli-
cències d’obres, aprovació de factures, atorgant llicència 
de parcel·lació , ...

3.- CONVALIDACIONS 
Es convaliden els Decrets de l’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 2 d’octubre de 2012, aprovant 
la certificació núm. 5 i última de l’obra “Projecte de cons-
trucció d’una escala d’emergència al casal.
Decret de l’Alcaldia de data 25 d’octubre de 2012, relatiu 
a prorrogar un any el contracte de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci Localret per 
la contractació centralitzada de serveis de telecomunica-
cions-veu 
Decret de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2012, apro-
vant l’Actuació Conjunta. Xarxa de serveis locals de pro-
moció econòmica (XSLPE), entre l’Ajuntament de Besalú i 
l’Ajuntament de Maià de Montcal.
Decret de l’Alcaldia de data 27 de novembre de 2012, apro-
vant el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Maià de 
Montcal.

4.- APROVACIÓ DE DESPESES d’agost a novembre de 2012

5.- CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
Associació Espanyola Contra el Càncer.
Club Esportiu Maià.
AMPA El Petit Comte de Besalú.
Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú.

6.- S’APROVA LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS 
PRESSUPOSTARIS PER LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAOR-
DINÀRIA I DE LES PAGUES ADDICIONALS DE COMPLEMENT DE 
DESTÍ O EQUIVALENTS, CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE 
DE 2012 DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL.

7.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA 
CATALANA
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Informació
Municipal

9

MILLORES 
AL MUNICIPI

ESGLÉSIA DE DOSQUERS ESCOLES DE MAIÀ DE MONTCAL

INVERSIONS AL CASAL DEL POBLE

L’Església parroquial de Dosquers presentava, des de feia 
molts anys, unes filtracions d’aigua a causa del mal estat de 
la teulada. Després de molts anys intentant aconseguir sub-
vencions de la Diputació i del Bisbat de Girona per rehabilitar 
la coberta, i després de moltes i moltes reunions i peticions, 
enguany s’ha pogut aconseguir l’ajut econòmic, el qual ha 
permès poder tenir solucionat el greu problema que ens feia 
perillar la continuïtat dels oficis a la parròquia de Dosquers. 
La Diputació de Girona subvenciona el 50% de les obres i el 
Bisbat de Girona i l’Ajuntament, l’altre 50%.

Les obres, que estan a punt d’acabar, han consistit a canviar 
bigues de fusta en molt mal estat, canviar llates, sobretot 
substituir teules trencades, arreglar la coberta del campanar, 
lligar els voladius de la coberta, reforçar i aïllar els fonaments 
per evitar filtracions d’aigua i feines de pintura interior, entre 
d’altres. El pressupost de la totalitat de les obres puja uns 
36.000 euros.

L’Ajuntament ha encarregat el projecte d’adequació 
interior de les escoles, després de conèixer el resultat 
de la consulta popular feta a principis de l’any 2012. 
Aquesta obra s’inclourà als pressupostos generals de 
l’any 1013.

L’edifici tindrà un destí públic polivalent per a les perso-
nes i associacions del poble i permetrà garantir actes o 
esdeveniments per la manca d’espais no existents en 
d’altres llocs. Preferentment la seva destinació serà la 
d’activitats d’esplai i del lleure.

Les inversions que s’han realitzat al Casal del poble 
amb l’ajut de l’Associació del Casal del poble l’any 2012 
han estat la construcció de l’escala d’emergència, la 
col·locació del nou sostre acústic, l’adquisició d’un nou 
equip de so, posar una porta nova sota l’escenari, can-
viar la finestra exterior del soterrani, col·locació d’estants 
i porta d’entrada al Bar de la sala, col·locació de mate-
rial sanitari, reparació de canaleres, entre d’altres, amb 
una inversió total aproximada d’uns 50.000 euros.

L’Ajuntament ja fa temps que està estudiant la possibi-
litat d’aconseguir un sistema de calefacció viable, tant 
a la sala del teatre, com a les sales de la televisió i la 
biblioteca, que ens permeti estalviar energia elèctrica 
i, per tant, reduir els gasos efecte hivernacle; esperem 
que aquest any 2013 es puguin realitzar.
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SINTONITzACIÓ AMB TDT 
OLOT TELEVISIÓ

ENJARDINAMENT PISCINA I BARANES

TRíPTIC MUNICIPAL

L’Ajuntament de Maià en nom de tots els nostres ciu-
tadans estàvem esperant poder tenir accés a un servei 
públic i en concret a la televisió digital i sintonitzar com 
la majoria de pobles de la comarca, Olot Televisió.

Després de negociacions amb el Consell Comarcal a 
mitjans del mes de novembre d’enguany s’instal·la les 
antenes i els aparells al sector del camp de futbol per 
poder sintonitzar amb TDT Olot televisió.

Abans de l’estiu es va portar a terme la millora i enjardina-
ment del sector de la piscina municipal. Es van col·locar 
unes jardineres amb flor de temporada, es va ampliar la 
zona d’esbarjo de l’interior de la piscina i es van col·locar 
unes baranes de protecció del pont que travessa la riera.

Aquest darrer mes de novembre es va publicar el tríp-
tic turístic informatiu, produït per l’àrea de turisme del 
Consell Comarcal i editat per l’Ajuntament de Maià de 
Montcal, en el qual han col·laborat totes les persones i 
empreses que formen part de l’activitat econòmica tu-
rístic i rural del municipi. Aquest tríptic anirà destinat 
principalment a totes les fires i oficines de turisme de 

la Garrotxa, Gironès i Alt Empordà. Aquest tríptic ens 
ajudarà per a donar-nos a conèixer una mica més a 
l’exterior, per divulgar on estem i què podem oferir als 
visitants. 

Aquesta actuació és la primera d’altres que es portaran 
a terme per dinamitzar l’economia del municipi.
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ADF MAIÀ DE MONTCAL - DOSQUERS

URBANITzACIÓ MOLí D’EN LLORENÇ

Abans de l’estiu l’Ajuntament i l’ADF del municipi van fer una 
crida per aconseguir voluntaris per realitzar tasques de pre-
venció d’incendis i per assistir als possibles focs forestals, i 
es va fer un repàs de tot l’equipament, eines, estris i petita 
maquinària, així com la supervisió i reparació de tots els hi-
drants del poble.

Aquesta crida va ser un èxit i es van presentar més de 20 vo-
luntaris, els quals gaudeixen del carnet groc que els permet 
entrar a les zones de risc. Particulars i pagesos van subs-
criure també la seva voluntat d’aportar la seva maquinaria 
pesada per ajudar en cas d’emergència.

L’ADF va fer renovació de la Junta, que va quedar de la se-
güent manera:

President: Delfí Cros
Secretari: Carles Furriol
Tresorer: Marc Olivet
Vocals:
Joaquim Pons
Antoni Casellas
Pere Torrent
Tomàs Grau
Eusebi Muntaner
Enric Costa
Jordi Quer
Joan Gainza (representant Ajuntament)

Després d’analitzar el projecte d’urbanització i re-
visar les partides pressupostades als costos en els 
temps actuals, els serveis tècnics ens asseguren 
que l’import total del cost de les obres baixaria un 
mínim d’un 30% al preu establert inicial del projec-
te i, per tant, aquest percentatge baixaria també 
les quotes que els vam comunicar aquest any. 

Durant aquests últims anys, tots, propietaris i ajunta-
ment, hem fet molts esforços per a poder veure rea-
litzat un projecte que ens beneficia a tots. Ara tocaria 
donar llum verda a l’inici de les obres i decidir com i 
quan podríem aconseguir veure les obres acabades.

No obstant i per conseqüència de la gravíssima si-
tuació econòmica que ens toca viure hem replan-

PROTOCOL I RECURSOS DE L’ADF
QUÈ CAL FER EN CAS DE FOC?

TRUQUEU AL TELÈFON D’EMERGÈNCIES 112

TELEFONEU PER ORDRE A L’ALCALDE, TINENT 
ALCALDE, AJUNTAMENT, BOMBERS BANYOLES, 

ADF CABANELLES I VOLUNTARIS

L’AJUNTAMENT ACTIVARÀ I PROCEDIRÀ SEGONS 
EL PROTOCOL D’EMERGÈNCIES INFOCAT 

MATERIAL AL MAGATZEM PISCINA MUNICIPAL
Motxilles individuals
Pales apagafocs
Guants
Mànegues
Ulleres
Compressor

ALTRE MATERIAL 
A L’ENTRADA DEL POBLE

Cuba d’aigua de 500 litres amb enganxall
Cuba d’aigua gran amb tractor

tejat l’esquema previst de l’enquesta i us comuni-
quem que, per unanimitat de tot l’equip de Govern 
d’aquest Ajuntament, hem decidit ajornar tempo-
ralment l’execució del projecte d’urbanització fins 
que tinguem tots plegats unes millors condicions 
econòmiques i per tant, el que volem, és evitar sa-
crificis de moltes famílies que, de ben segur, estan 
en una situació molt dolenta i que pateixen moltes 
dificultats.

Així doncs, donem-nos un respir fins a finals de l’any 
vinent 2013 tot esperant que les coses vagin millor 
i desitgem que les persones que estaven d’acord 
de fer-se càrrec dels pagaments de les quotes i 
per tant a favor d’iniciar les obres d’urbanització 
entenguin aquesta decisió.
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DINAMITzACIÓ DEL 
PARC URBÀ DE SALUT NAIXEMENTS A MAIÀ 

DE MONTCAL DURANT EL 2012Tots els dilluns fins el 17 de desembre a les 9.30 del matí 
es van realitzar noves sessions esportives al Parc de Salut 
de la zona esportiva del municipi.

Van consistir en la realització d’exercicis, estiraments sen-
se i amb maquinari, exercicis individualitzats per problemes 
musculars, lumbars, esquena, cervicals,… 
A banda de caminades pels circuits assenyalats i moltes al-
tres activitats medicoesportives.

Us agraïm la vostra participació i un animen a apuntar-vos-
hi en edicions futures.

Maia Garcia Anaya 
23/08/2012

Erik Carrasco Villalba 
12/04/2012

Daniel Ramos Viñas 
28/09/2012

CALENDARI DE TRIBUTS PER AL MUNICIPI 
DE MAIÀ DE MONTCAL EXERCICI 2013

IVTM     15 DE MARÇ – 15 DE MAIG
ESCOMBRARIES  15 DE MARÇ – 15 DE MAIG
CLAVEGUERAM   15 DE MARÇ – 15 DE MAIG
CEMENTIRI   15 DE MARÇ – 15 DE MAIG
IBI URBANA   1 DE JUNY – 31 DE JULIOL
IBI RÚSTICA   1 DE JUNY – 31 DE JULIOL
IAE     1 DE SETEMBRE – 31 D’OCTUBRE

Al mateix temps, us fem saber el següent:

Ordenança Fiscal núm. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMO-
BLES (IBI URBANA)

D’acord amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà 
concedir el fraccionament del rebut de l’impost sobre béns 
immobles de naturalesa URBANA, en dos terminis de paga-
ment, sense interessos de demora.
Els dos terminis de pagament seran els mesos de maig i 
d’octubre de l’any en curs.

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

1. Presentar una instància davant d’aquest Ajunta-
ment o entitat en qui s’hagi delegat la gestió tribu-
tària i recaptació, un mes abans de l’inici del període 

de pagament en voluntària, que serà vàlida fins que 
no es presenti una nova instància que sol·liciti el 
contrari.

2. Domiciliar els rebuts fraccionats.

La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del 
fraccionament respecte del rebut de l’exercici en curs.

Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període 
de pagament en voluntària es facilitarà document de paga-
ment pel total pendent que, es podrà fer efectiu fins el darrer 
dia de l’esmentat període de pagament.

Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el pe-
ríode de pagament en voluntària, s’iniciarà la via executiva 
i el procediment de constrenyiment l’endemà de l’esmentat 
incompliment.

La Maia Garcia.
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El poble en viu
20, 21 i 22 de gener: 
Festa Major de Sant Vicenç
Divendres 20: a la nit, campionat de truc.

Dissabte 21: al matí, campionat de ping-pong; al migdia, vi-
sita a les antigues escoles; a la tarda, partit de futbol i espec-
tacle infantil; a la nit, ball amb el grup Removida.

Diumenge 22: al matí, ofici solemne i sardanes; a la tarda, 
exhibició de hip-hop.

El dissabte a la tarda hi hagué espectacle infantil al casal amb el grup 
FEFE & CIA.

Sardanes amb la COBLA OSONA.
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25 de febrer:  
Carnestoltes
Carnestoltes infantil a la tarda amb Jordi Patxeco, 
i a les 10 de la nit rua pels carrers del poble i ball 
de disfresses al Casal amb dj’s locals.

data?:  
Matança del porc
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28 d’abril: 
Mercat del vi i el formatge
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18, 19 i 20 de maig:
Festa del Roser i de Sant Isidre
Divendres 18 de maig: al vespre, cinema per a tots.

Dissabte 19 de maig: al migdia, 1a mostra d’arrossos, 
a la tarda futbol, i a la nit concert amb el grup “The Ba-
zagas” 

Diumenge 20 de maig: al matí, ofici solemne amb la tradi-
cional ofrena de panets, baixada de carretons, tres sarda-
nes i popular subhasta dels encants. A la tarda, teatre.
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data?: 
Romeria de la Mare
de Déu del Mont

7 de juliol:
Havaneres

9 i 10 de juny: 
XXIX Aplec de Santa Magdalena 
(Santa Maria de Jonqueres) 

Dissabte al vespre, música amb l’Albert i en Xavi.

Diumenge, a 2/4 d’1 del migdia Ofici Solemne celebrat 
pel Mn. Carles Soler, bisbe emèrit de Girona, amb tradi-
cional ofrena de panets i acompanyament d’orquestra. 
Tot seguit, sardanes amb la Cobla LA CERVIANENCA.

A les 2 del migdia, ARROSSADA POPULAR.

AQUEST ANUNCI NO TÉ 

GENS DE RESOLUCIÓ
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28 i 29 de juliol:
Festa Major de Dosquers

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

Dissabte a la nit, sopar a la fresca, ball i rifa d’un espat-
llot, una caixa de vi i dos sopars.

Diumenge al matí ofici amb orquestra i una sardana i a 
la tarda trencadissa d’olles i rifa com el dia anterior.

De 21h a 24h, amb xocolatada i coca.
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11 de setembre: 
Celebració de
 la Diada de Catalunya

9,30 h, esmorzar lleuger ambientat amb música de sar-
danes per a tothom; 11,30 h, hissada de la senyera i de 
l’estelada, cant dels Segadors i el Cant de la Senyera i 
lectura d’un manifest.

Tarda, sortida a Barcelona a la manifestació.

MANIFEST:

Bon dia a tothom.

Diuen que Catalunya no pot atendre a les necessitats 
bàsiques dels seus ciutadans i l’estat espanyol ens 
condemna a complir amb unes obligacions, ara per ara 
impossibles. On s’inverteixen ja majoria dels diners que 
paguem tots els catalans? On són els diners que ens 
deuen? FORA DE CATALUNYA?

Ara no em toca fer cap discurs, ni partidista ni econò-
mic.

Avui és un dia per expressar el nostre malestar i de-
manar quelcom més. Avui, una part enorme de la nos-
tra població demana, senzillament, la independència; i 
això vol dir que les coses han de canviar.

Només vull expressar, en nom de la majoria dels ciu-
tadans d’aquest poble, que em sento profundament 
decebut per la manera d’actuar del govern d’Espanya. 
Cal que els catalans que ja hem pres una opció radical 
i decidida, valenta, sospesem també les pròpies forces. 
Ho hem de fer bé, amb valentia, respecte.
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«Ens agrada que la gallina PICA TERRA visqui en llibertat.  Ser 
respectuosos amb el seu habitat fa que cada ou esdevingui un 
producte de màxima qualitat nodricional: una clova forta, la 
clara consistent, el rovell sucós... Que vagi de gust !!!!!»    

Veinat De Dosquers · Mas La Teularia
17851 Maià de Montcal (Girona)
tel.: +34 972 590 393 www.liderou.com

OUS
de QUALITAT

data?:
Festa infantil de comiat de l’estiu a la piscina
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FeSTeS De NADAL

14 d’octubre: 
XVII Homenatge a la vellesa

Al matí, exposició de peces de ceràmica cedides pels 
senyors Manel Aixa i Ana M. Torres. 

Al migdia, missa a l’església de Sant Vicenç i després di-
nar al casal i lliurament de detalls als jubilats del poble.

8 de desembre:
A la tarda, hora del conte amb “El tió dormilega” i Enfira’t, 
fira de joguines de segona mà.

14 de desembre:
Taller decoració de Nadal a càrrec de M. Mercè Pont.

24 de desembre:
Cagatió.
A la tarda, a la plaça de l’hort d’en Patllari.
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26 de desembre:
A la tarda, quina del futbol.

31 de desembre:
Festa de Cap d’any al Casal. A partir de les 00.30 h, amb 
Djs Rampo’s.

5 de gener:
Cavalcada de Reis
Al migdia, lliurament de cartes al patge reial.

A dos quarts de set els reis arriben a Segueró, i a dos 
quarts de vuit a l’església de Maià. Els reis van donar 
un regal als nens i nenes, i després es va menjar coca i 
xocolata i es va fer una quina.

26 de desembre:
A la tarda, assaig de cançons de reis.

30 de desembre:
Representació dels Pastorets i quina del Casal.
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Fins al 3 de febrer: 
XIV Biennal del Pessebre Català
Ramon Fàbrega Prujà, veí de Maià, participa en la XIV Biennal del Pessebre Català, 
que es pot visitar a l’Hospici d’Olot fins al 3 de febrer. La Biennal recull una repre-
sentació de més de cinquanta diorames d’arreu del territori.
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Casal del poble
El passat mes d’octubre de 2012 es van celebrar eleccions a 
la Junta del Casal del nostre poble. Amb un índex de partici-
pació de més del 50% es va renovar la Junta i es va constituir 
l’actual, amb els següents càrrecs: 

Presidenta: Rossita Palomer
VicePresidenta: Rosa Fàbrega
tresorera: Mercè Pons
secretària: Anna Saiz
Vocals: Dolors Trias, Cele Alabau, Rosa M. Prujà, Dani 
Forcada, Carme Monells, Eulàlia Lluch i Joaquim Pons.

Aquesta nova junta del Casal està formada per gent que ja 
tenia experiència i coneixement del funcionament del Casal 
i gent d’una generació més jove que garanteixen l’interès i la 
continuïtat que esperem que tingui el nostre Casal. Creiem 
tots que és una bona barreja prometedora i engrescadora pel 
que fa al futur del Casal del Poble. 

En les primeres reunions de la nova junta es van crear unes 
comissions per tal de repartir la feina i intentar realitzar totes 
les inquietuds que puguin tenir els diferents perfils de soci del 
Casal: gent gran, mainada, pares i mares, futboleros, adoles-
cents, esportistes, etc.

Algunes de les comissions creades són: Comissió de Pasto-
rets, Comissió de Festes, Comissió d’Activitats Infantils, Co-
missió de la Gent Gran, Comissió de Sala de Lectura, etc.

Com s’ha pogut veure al poble amb les festes de Nadal, al-
gunes d’aquestes comissions ja han pogut començar a donar 
els seus fruits i s’han realitzat activitats que ja són conegudes 
entre els socis, com ara la representació dels Pastorets, la 
Quina de Nadal o l’obertura del bar i la sala de TV per veure 
partits de futbol. Altres activitats que s’han realitzat i que espe-
rem que es facin habituals han sigut: Enfira’t, fira de joguines 
de segona mà; Hora del Conte (per despertar el Tió de Na-
dal); Curset de Decoració Nadalenca; Cantada de Cançons 
per rebre els Reis Mags; etc. A partir dels propers mesos po-
drem anar avançant amb noves activitats i reforçant activitats 
que ja s’han dut a terme alguna vegada. 

En el nostre dia a dia setmanal es poden realitzar cursets diri-
gits tant a la mainada com a la gent gran. Alguns dels nostres 
cursos habituals són: taller de memòria, informàtica, anglès 

per a diferents edats, total balance, gimnàstica rítmica espor-
tiva, ioga, tai-chi, francès, etc. en horaris fora de l’escola. i 
esperem poder seguir oferint altres activitats i cursos com els 
que fem a l’estiu (curs de cuina, casalet i altres).

Des del Casal som molt conscients dels moments de dificul-
tats econòmiques que la nostra societat pateix i sabem que 
aquest és un punt del qual no ens n’escapem. Sabem que hi 
ha moltes mancances, moltes tasques per realitzar i molt pocs 
diners per a dur-les a terme.

Ens agradaria fer una crida a tots els socis i tota la gent que 
estima el nostre Casal per tal de poder reactivar i dinamit-
zar aquesta entitat cultural i social del nostre poble. És per 
això que convidem a tothom que tingui sensibilitat artística, 
cultural, musical i/o facilitat o idees per desenvolupar cur-
sos i iniciatives que poden ser de la nostra petita comunitat, 
s’engresquin i ens facin arribar els seus suggeriments i així 
poder dur a terme les vostres iniciatives i anar creixent tots de 
mica en mica.

El taller de memòria es fa els dimarts al vespre.

El curs de cuina de l’estiu es va fer els divendres de juliol de vuit a deu 
del vespre.
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Des de la junta convidem i animem a aquelles persones no 
sòcies a conèixer què fem i sumar-se a la nostra il·lusió. Sem-
pre tindreu a disposició del poble les instal·lacions del Casal.

Dies: del 25 de juny al 17 d’agost
LLoc: Casal del Poble i Piscina Municipal
eDats: de 3 a 12 anys
Horari: de 9 h a 13 h
activitats: Casal i natació

CASAL eSPORTIU MAIÀ De MONTCAL 2011

Moltes gràcies a tots!

Junta del Casal
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CASAL DeL POBLe De MAIÀ
C/ Sant Vicenç, 12,   tel. 972 59 04 04 - casaldemaiademontcal@hotmail.com

També podeu trobar el Casal al facebook:          www.facebook.com/group.php?gid=157186534554&v=wall

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

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

en les activitats que s’organitzen.
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Fem petar la xerrada
Cal Flequer
Un establiment de Maià amb 75 anys d’història
Així és, cal Flequer es va obrir el 1936, abans de començar la guerra, i 
ha estat regentat per la família d’en Joan Fàbrega i la Lluïsa Portas fins a 
finals del 2011. Des del gener del 2012 el negoci es diu “Ca la Gisela” i el 
porta una altra persona. Han estat 75 anys podríem dir de “servei al poble” 
per tot el que comportava, com veurem, en altres temps estar darrere un 
taulell d’un comerç com aquest que podríem dir que “estava de guàrdia 
pràcticament les vint-i-quatre hores del dia”.

Els avis d’en Joan, l’Àngel i la Narcisa, que eren de Mieres, 
on al seu torn els seus pares també tenien una botiga, ha-
vien iniciat el negoci, primer a l’edifici on ara hi ha el Casal i 
després en la casa del costat i més endavant en la casa que 
ara és cal Vermell durant més de vint anys, on va néixer en 
Joan, fins que el 1936 construeixen la casa on encara ara hi 
ha la botiga. Eren carnissers, flequers i tenien botiga de co-
mestibles i molts altres productes amb barra de bar inclosa; 
en Joan i la Lluïsa ens expliquen que a can Vermell, quan 
havien matat un xai, el penjaven al carrer, perquè la gent el 
veiés i anés a comprar-ne; la carn que sobrava s’havia de 
baixar al pou perquè es pogués conservar.

En Joan i la Lluïsa van néixer tots dos el 1929, amb nou 
hores de diferència: en Joan l’últim d’agost i la Lluïsa el pri-
mer dia de setembre. En Joan acabava de néixer que ja li 
demanaven a la llevadora que anés a assistir a la mare de la 
Lluïsa, que sempre més va explicar que lligat al naixement 
de la Lluïsa recordava vivament els veremadors que a sota 
mateix de casa seva s’esperaven per ser recollits per anar a 
treballar a França.

I, des que eren petits, ens expliquen que “sempre hem anat 
junts”, a excepció d’aquells anys, diu la Lluïsa, que les nenes 
“busquen nois més grans”.

Recorden que quan va començar la guerra van matar el 
capellà de sant Ferriol; la Lluïsa diu que va veure que tre-

molava dins un cotxe, que hi havia el comitè d’Orriols, que 
va interrogar el seu germà, que estava a l’ajuntament, per 
poder trobar un altre capellà fill de Maià amagat al poble, 
que al final se’n va poder sortir perquè no el van trobar; l’altre 
capellà, el del cotxe, no va tenir tanta sort, perquè el van 
matar amb dos trets a Maià mateix. Un cop mort, un matxo 
amb el carro va anar a buscar-lo; per fer-ho, van posar els 
cascavells al coll de l’animal, i els del comitè els van dir que 
els traguessin de seguida, que no volien tanta fressa.

També recorden l’entrada dels nacionals, i que tothom els va 
anar a esperar i van picar de mans, i com un parent portava 
el rellotge penjat a l’armilla i un moro li va trencar la boto-

Joan Fàbrega i la seva germana, la “Lolita”. En Joan tenia 22 o 23 anys.
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nera per agafar-l’hi. També recorden com va ser la prime-
ra missa de camp, i que abans de l’entrada dels nacionals 
els republicans van encendre la munició que hi havia en 
una guixera: “mainada, mainada, si empleneu aquestes 
cantimplores d’aigua us donarem una rajola de xocolata”, 
recorden que els van dir. I que al menjador de casa seva 
hi havia una emissora de ràdio, que els nacionals de se-
guida van trobar. I que pintaven, sense demanar permís, 
lemes com ara “si eres español habla castellano”, o “viva 
el Requeté y las chicas de este pueblo”.

I com es va donar el cas que hi havia un home que no 
va poder seguir els republicans quan anaven de retirada 
perquè estava malalt i quan els nacionals se’l van endur 
perquè el volien matar li van caure uns rosaris de la butxa-
ca, i van dir “es de los nuestros”, i això el va salvar.

També ens expliquen que cada any els quintos que se 
n’anaven a fer el servei militar feien alguna “llimària”, algu-
na cosa mal feta, i que un any van penjar una cabra (estri 
de quatre potes usat per serrar) d’un carreter en el ganxo 
que els seus pares tenien per penjar-hi els xais els dies 

que en mataven, i que en una altra ocasió van intercanviar 
les fustes de dos carreters que estaven renyits, o van pen-
jar dues rodes de carro dalt d’un arbre molt alt.

La Lluïsa també recorda vivament que, a conseqüència 
de l’aiguat del 1940 (que va durar dos dies i en el trans-
curs del qual semblava que els trons vinguessin de terra), 
van estar quatre anys sense llum; encara que ells es po-
dien fer la seva pròpia llum van estar un temps que per les 
festes hi havia “llums de carburo” i a l’escola “anaven amb 
espelmes”, i durant molt temps després només hi hagué 
llum a les nits.

En tornar de la mili en Joan, que l’havia feta a Tarragona, 
comencen a festejar. Per a la Lluïsa casar-se i passar a 
treballar a cal Flequer no suposa cap trasbals, perquè ja 
havia fet aquesta feina a casa seva, a can Patllari, on hi 
havia restaurant, cafè, una sala gran... que fa més de 25 
anys que estan tancats; de quan eren petits en Joan re-
corda que “la mainada entràvem per una porta i anàvem 
destapant les cassoles per veure què hi havia”.

La història de la mare de la Lluïsa és curiosa, perquè va 
arribar a Maià procedent de Banyoles i va entrar de min-
yona a can Patllari, i més endavant es va casar amb l’amo 
quan aquest es va quedar vidu; i un temps després es 
tornaria a casar, amb un mosso de la casa, en Pep Portas, 
conegut després com en Pep de can Patllari, que seria el 
pare de la Lluïsa.

I després de casar-se la Lluïsa va tenir a 28 anys la pri-
mera filla, la Rosa, al cap de 3 anys la segona, la Fina, i al 
cap de 6 el fill petit, en Ramon.

I a banda dels fills la Lluïsa treballava a la botiga. També 
hi van treballar les germanes d’en Joan, la Lita i la Roser, 
fins que es va obrir el mercat de la plaça coberta d’Olot 
i la Roser hi va obrir una parada de comestibles, que va 
cedir més endavant a la seva germana, quan es casà i se 
n’anà a França.

Al forn de cal Flequer feien molts pans de tres quilos, que 
compraven sobretot la gent de la muntanya, que abans 
estava molt poblada; en Joan diu que aquests pagesos 
solien pagar a final d’any i que arribaven amb un matxo i 
dues senaies a cada costat i deien “poseu-n’hi tant com 

Cal Flequer es va obrir el 1936, abans de començar la guerra.

Barra del bar de can Patllari; de dreta a esquerra, la Ción, la Júlia, la 
Teresa, en Ramon i la Lluïsa, tots germans; assegut davant en Joan, 
l’home de la Ción.

La Lluïsa també recorda 
vivament que, a conseqüència 
de l’aiguat del 1940, van estar 
quatre anys sense llum.
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n’hi càpiga”, i s’enduien una dotzena de pans de tres qui-
los, del dia abans, si podia ser, perquè no fossin calents i 
s’aixafessin. En Joan també recorda les vegades que anava 
a festa major i acabat el ball anava cap a fer pa de seguida, 
perquè l’endemà fos fred. Més endavant, molta d’aquesta 
gent que vivia a muntanya van anar a treballar a la fàbrica.

A la botiga, també hi venien espardenyes, productes de mer-
ceria i de farmàcia, a banda dels productes d’alimentació i 
els de primera necessitat de sempre que al principi estaven 
dins de vitrines.

També feien de pagès, així tenien camp per poder tenir blat 
i anar a moldre i tenir sempre farina. “Nosaltres sempre en 
vàrem tenir. La gent ens portava la farina i els fèiem uns vals 
per comprar pa (això després de la guerra). Hi havia dones 
que portaven una coixinera de farina. Sempre vam tenir pa 
blanc, i n’hi havia que venien de Lliurona a buscar-lo”.

Mataven xais, una vedella per la festa i tres o quatre porcs 
cada setmana a l’hivern, i feien embotits; el magre el por-
taven a Besalú a vendre; una vegada la Lluïsa li va dir a 
en Joan: “no pots anar a portar el magre, hauràs d’anar a 
Figueres a portar els grassos”, fent referència a l’imminent 
part que els esperava. La Rosa va néixer en una nit de 
trons i llamps terrible; en el camí de la clínica de Figueres, a 
l’alçada de l’actual gasolinera de Cabanelles, es van haver 
d’aturar per enretirar un arbre, i quan van arribar a la clínica 
no hi havia llum; “va ser una pel·lícula de por”, diu en Joan, 
amb final feliç. 

Cal Flequer era, en realitat, un punt de trobada: la gent hi 
anava a veure la televisió, que no era al bar, sinó que es 
trobava a la cuina, on la gent no feia compliments i entrava 
sense manies per estar-se una estona a la vora del foc. Eren 
altres èpoques; la Lluïsa segurament n’estaria contenta, del 
fet que això passés ara, perquè diu que enyora el contacte 
amb la gent, però la majoria ho consideraríem una intromis-
sió o una estranya invasió de la intimitat. 

No tancaven ni per dinar: “de les 6 del matí, que la gent de 
pagès venia cap aquí a portar les cantines de llet i com-
praven el pa abans d’entonar-se’n al vespre fins a les 11 
o les 12”.

“No estàvem mai sols, sempre hi havia algú que venia, i que 
s’asseia a la taula”, recorden. Era casa de tothom. Quan la 
casa estava en construcció un avi veí va dir en veure que 
feien la vora del foc: “goita, jo m’asseuré aquí”. La mateixa 
gent de la casa de vegades es trobava que hi havia gent 
asseguda al foc i no hi havia espai per a tots. “La gent venia 
a trucar a la porta i sempre els obríem; i als vespres fèiem 
petar la xerrada”, ens diuen.

Entre les anècdotes, en Joan recorda que l’Ernest Lluch, 
que era una persona que es feia amb tothom, una vegada 
va arribar amb les botes ben enfangades, perquè havia arri-
bat camps a través, i que abans d’entrar a la botiga es va 
descalçar i va fer tota la compra sense sabates. I que a cal 
Flequer l’alcalde de Beuda pagava als vells de Segueró un 
cop al mes la jubilació.

També ens expliquen que venien sardines que treien d’una 
llauna i posaven dins un llonguet, quan feien cinema. En 
aquells moments al poble hi havia tres botigues, un estanc, 
una botiga de grans i can Patllari... ara només queda aques-
ta, i l’horari és el de sempre.

Diuen que eren dels que escoltaven, i que havies d’anar molt 
en compte amb el que deies: “Ho sabíem tot”, afirmen. Hi 
havia de vegades que hi havia gent que anaven a buscar 
qualsevol cosa per saber què havia passat.

El poble era molt unit, tots es coneixien i quan hi havia una 
necessitat els diumenges, amb el permís del capellà, agafa-
ven les arades i anaven a treballar el camp de qui no podia 
fer-ho, diu en Joan. “Tots s’hi feien, ara ha passat, això. Ara 
hi ha molts forasters i gent que no coneixes, que treballen 
fora i només hi vénen a dormir”, afirmen.

També recorden que davant mateix de can Flequer hi havia 
un telèfon públic, i que la telefonista era la Rosario, que de 
vegades entrava i deia “Àngel, hi ha fulano que vol això o 
allò”; és a dir, ja sabia què volien.

La història d’en Joan i la Lluïsa és tota una vida entre taulells, 
plena de records i anècdotes d’uns altres temps ben dife-
rents dels actuals, amb històries i vivències increïbles. “És 
molt llarga, la vida”, sentencia en Joan.

Taulell de la carn i barra del bar als anys vuitanta.
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 Equips                Punts
1 MAIA, C.E. “A”     30
2 CELLERA, C.F. “A”    30
3 LA CANYA, A.E. “A”    30
4 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “B”  29
5 SANT ROC OLOT, C.F. “A”  28
6 SANT JOANENC, P. “A”    23
7 VILALLONGA DE TER F.C. “A”   23
8 ARGELAGUER, F.C. “A”   20
9 SANT PRIVAT D’EN BAS, F.C. “A”  19
10 SANT ESTEVE D’EN BAS, C.E. “A” 18
11 PENYA ESP. MONTAGUT “A”   17
12 LES PRESES, C.F. “B”    17
13 SERINYA, C.F. “A”    11
14 OLOT, AT. “A”     11
15 SANT MIQUEL CAMPMAJOR, U.E. “A” 10
16 OSOR, U.E. “A”     9
17 CASTELLFOLLIT, U.D. “A”  9

EntitatsFUTBOL
La temporada 2012-13 es presenta apassionant per al 
Club Esportiu Maià. Tenim la sensació que tenim la mi-
llor plantilla dels últims anys al nostre club, i ja des de la 
primera jornada estem lluitant per ser el millor equip de la 
nostra categoria. En finalitzar la primera part de la tem-
porada, quan han arribat les vacances de Nadal, estem 
classificats en primera posició. La realitat, però, és que la 
classificació està molt igualada i estem cinc equips amb 
dos punts de diferència. Esperem, però, que al final de 
la temporada estiguem classificats entre els dos primers 
llocs, i això voldria dir que la temporada que ve pujaríem 
de categoria. Serà molt difícil, però amb l’ajuda de tot els 
jugadors, entrenadors, directius i sobretot de l’afició es-
perem poder celebrar alguna cosa important a final de 
temporada.

És per tot això que us esperem al camp cada dissabte de 
partit a les 4 de la tarda. Pot ser un gran any, però neces-
sitem l’ajuda de tot el poble de Maià. I tal com diu el nostre 
crit de guerra que fem a l’inici dels partits, cridem tots: 
1, 2, 3, MAIÀ!

I també volem destacar dues col·laboracions sense les quals 
el CE Maià no seria el mateix. Disposem de l’ajuda incondi-
cional d’en Lluís Jou, que ens marca el camp cada partit i 
ens ajuda en tot el que fa falta. I també no ens podem obli-
dar de la Rossita Palomer, que ens deixa la roba impecable 
cada setmana. Moltes gràcies a tots dos.

La classificació és la següent:

LA FAMíLIA DEL CE MAIÀ, LA FORMEM:

JUGADORS: 
Porters: Èric Tenas i Jep José.
defenses: Jaume Reig, Jordi Brugué, 
Narcís Prujà, Joan Comas, Genís Tenas, 
Marc Masdevall i Robert Olivet.
MigcaMPistes: Joan Llaó, Jordi Malagelada, 
Marc Bardera, Esteve Serra, Lluís Oliveras, 
Ramir Coma, Isaac Moreno i Joan Francesc.
daVanters: Albert Costejà, David Vila, Joan Vila 
i Jordi Comamala.

ENTRENADORS:
Josep Ollé i Jep José.

SECRETARI TÈCNIC:
Jep José

DIRECTIVA:
Robert Olivet Bosch, Pere Estudis, Enric Costa, 
Josep Pons, Pep Alabert, Jordi Ariza, Jep José, 
Narcís Prujà, Jordi Prujà, Marc Hurtós (Roman) i 
Robert Olivet.
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CC PeDAL MAIÀ
BTT 2012

El diumenge 1 de juliol de 2012 es va celebrar la XV Marxa Popular de BTT 
Montcal Bike. Tot i coincidir amb altres marxes competitives aquest mateix dia, 
vam venir uns 150 participants que, com cada any, podien escollir tres circuits: 
de 18 km, de 25 km o de 35 km.

El circuit de 18 km era de dificultat baixa, apta per tothom. 
El de 25 km era una mica més exigent i el de 35 km era ja 
de més dificultat, requeria estar més preparat físicament, 
ja que es pujava al turó que dóna nom a la marxa “El 
Montcal”, amb una pujada llarga i bastant dura i un des-
cens vertiginós fins al poble de Maià.

A l’arribada tots els participants van poder recollir el seu 
obsequi i gaudir d’un bon esmorzar.

CLASSIFICACIó:
Circuit 18 km: JORDI SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Circuit 25 km: XEVI MESAS ARROYO
Circuit 35 km: NATALI ESTAVEZ MOLINA

El Club Ciclista Pedal Maià vol fer arribar el seu agraï-
ment a tothom que va col·laborar en l’organització de la 
XV marxa.

Entitats
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Salut
NO eNSOPeGUIS

prevenció de caigudes de la gent gran

1/  Per què n’hem de parlar?

Les caigudes són el problema que més freqüentment ame-
naça l’autonomia de les persones grans.

Les seves conseqüències sempre poden ser greus. A ni-
vell immediat poden ser causa d’hipotèrmia, de fractures i 
d’hospitalització, i a llarg termini, d’immobilitat, d’allitament i 
fins i tot, de mort.

3/ Situacions de risc: Què ens fa caure?

Rarament les caigudes que pateixen les persones grans són 
degudes a activitats aparentment de risc (pràctica d’esport, 
pujar a un tamboret…). La major part tenen lloc durant les 
activitats habituals de la vida diària.

Les activitats més comunes associades a les caigudes són:
• Aixecar-se i posar-se al llit
• Asseure’s
• Vestir-se o despullar-se drets
• Baixar escales

4/ Cal prevenir: Què hem de fer per no caure?

• Tenir cura en les activitats de la vida diària
• No tenir pressa
• Vestir-nos i despullar-nos asseguts
• Rentar-nos la cara asseguts
• No aixecar-nos o caminar a les fosques
• No cedir el pas fent un pas enrere
• Aixecar-nos del llit en tres etapes: asseure’ns, posar-nos 
drets i caminar
• Asseure’ns recolzant-nos primer amb el braç 
(no deixar-nos caure)
• Tenir molta cura en entrar a la banyera i sortir-ne

• Detectar i corregir els factors de risc de l’entorn (adequa-
ció de la llar)
• Combatre el sedentarisme (passejar i mantenir l’activitat 
física)
• Saber si som persones amb risc (visita mèdica periòdica 
i tenir cura de la salut)

5/ Si caiem: Què hem de fer?

Recomanacions per a la persona gran:
• Conservar la calma i demanar ajuda (cridar i activar te-
lealarma)
• Intentar aixecar-nos si el dolor ho permet i la mobilitat 
està conservada

Recomanacions per al/la cuidador/a
• Si és factible, ajudar a la persona gran a aixecar-se en 
la forma indicada.
• En cas d’efectes greus (pèrdua de consciència, de mo-
bilitat, ferida o dolor important) no moure la persona trucar 
als serveis d’urgències i abrigar-la si cal.

6/ Després de la caiguda, què?

• Perdre la por a tornar a caure
• Considerar el motiu i les circumstàncies de la caiguda 
soferta
• Millorar els hàbits de vida
• Fer exercici i, si cal, entrar en un programa de rehabili-
tació
• Comunicar la caiguda soferta a la seva Àrea Bàsica de 
Salut

Regidoria de Salut

BIBLIOGRAFIA:

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i S. Social. 
Pla de salud. Quadern núm. 12 1ª edició. Setembre2000.
Generalitat de C. Llibre Blanc de prevenció per a la gent gran.
Generalitat de C. Pla de Salut 2004-2008.
Méndez Jl. Prevalencia y factores asociados a las caidas en 
las personas mayores que viven en la comunidad Med.Clin.
(Barc) 1997. 
Caigudes accidentals de la gent gran. Recomanacions per a 
la prevenció i l’atenció.

1. Caigudes: Per què n’hem de parlar?
2. El risc de caure: Per què caiem?
3. Situacions de risc: Què ens fa caure?
4. Cal prevenir: Què hem de fer per no caure?
5. Si caiem: Què hem de fer?
6. Després de la caiguda: Què?
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Medi ambient

Gener  7-21
Febrer  4-18
Març  4-18
Abril  2-15-29
Maig  13-27
Juny  10-25
Juliol  8-22
Agost  5-19
Setembre 2-16-30
Octubre  14-28
Novembre 11-25
Desembre 9-23

SeRVeI De DeIXALLeRIA MÒBIL

SeRVeIS De ReCOLLIDA De MATeRIALS VOLUMINOSOS 

El Servei de Deixalleria Mòbil d’aquest any 2013 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, els dies següents:

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. 

10 i 11 de gener
7 i 8 de març 
9 i 10 de maig 
4 i 5 de juliol 

5 i 6 de setembre 
7 i 8 de novembre 

A la deixalleria mòbil NO hi podem deixar mobles vells ni trastos voluminosos, 
Els quals es recullen seguint un calendari diferent que podeu consultar a continuació.

RECORDEU QUE:
u No es recolliran residus d’origen industrial o comercial sota cap concepte. Es 
podrà donar el servei a un cost estipulat per l’empresa (fora de l’horari convingut).

u No es recolliran els materials de particulars procedents de desembaràs de lo-
cals, cases, pisos o de la seva neteja.

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

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

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

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

La recollida de materials 
voluminosos es realitzarà 
durant el 2013 els 
següents dilluns 
(i un dimaryts de juny):
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Lluita contra l’escalfament global del planeta 

Maià de Montcal, com a signata-
ri del Pacte d’Alcaldes, es com-
promet voluntàriament i unila-
teralment a anar més enllà dels 
objectius de la Unió Europea i 
a adoptar el compromís de re-
duir les emissions de CO2 en el 
seu territori en més del 20% per 
l’any 2020 mitjançant la redacció 
i l’execució del Pla d’Acció per a 

Maià de Montcal és un dels més de 4.600 municipis 
europeus que ha signat el Pacte d’Alcaldes (Covenant of Mayors), 

una iniciativa de la Comissió Europea orientada a les autoritats 
locals i als ciutadans perquè prenguin la iniciativa en la lluita 

contra l’escalfament global del planeta.

ment superior a la mitjana comarcal 
(5,61 tnCO2/càpita).

Aquestes emissions es reparteixen 
de la següent manera: 17% edificis 
residencials, 6% edificis i equipa-
ments del sector terciari, 4% tracta-
ment de residus, 71% transport urbà 
rodat privat i comercial i un 2% a 
l’Ajuntament. 

l’Energia Sostenible (PAES) de Maià de Montcal, que 
inclou mesures d’eficiència energètica i la implantació 
d’energies renovables al municipi.

Per aconseguir els objectius l’any 2020, s’ha establert 
com a any de referència l’any 2005. És a dir, s’ha pre-
vist que a Maià de Montcal s’emetin a l’any 2020 un 
20% menys de CO2 respecte a les emissions de l’any 
2005, tenint en compte els factors de creixement de la 
població.

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible es basa en el 
consum d’energia final i inclou tant el consum d’energia 
del mateix ajuntament com el de tot el municipi (edificis, 
transport, sector terciari), exclosa la indústria.

L’any 2005, Maià de Montcal emetia un total de 2.459,47 
tn CO2 que representaven 6,58 tn CO2/càpita, lleugera-

Per aconseguir els objectius s’han proposat més de 
20 accions a realitzar al municipi de Maià de Montcal, 
d’aquí a l’any 2020. 

Aquestes accions són tan diverses com el foment de 
la instal·lació de calderes de biomassa al municipi, la 
substitució de lluminàries poc eficients als equipaments 
municipals, la millora de l’enllumenat públic, el foment 
de la instal·lació de plaques solars tèrmiques o la cons-
trucció de nous habitatges amb criteris de sostenibilitat 
(edifici quasi zero).

La realització d’aquest conjunt d’accions durant els pro-
pers anys ha de portar al municipi de Maià de Montcal 
a reduir les emissions en més de 520 tn CO2; per tant, 
complint amb els objectius fixats per part de la Unió 
Europea.
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SeTMANA De LA MOBILITAT 
SOSTeNIBLe I SeGURA

En motiu de la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura, 
al nostre poble es va fer el dia 23 de setembre, la 2ª PE-
DALADA POPULAR, per anar conscienciant a les noves 
generacions, que van ser la gran majoria a participar-hi, 
que es poden fer alguns recorreguts pel nostre poble amb 
un mitja de transport sostenible com es la bicicleta i que 
no cal agafar el cotxe per anar a tot arreu.

Els participants varen poder gaudir d’un dia esplèndid 
amb molt bon ambient i sense cap incident.

El recorregut va ser dins el nostre poble, tot gaudint dels 
magnífics paisatges que tenim:

Camp de Futbol, La Canova, Can Verges, c/. Sant Vicenç, 
Baixada Can Llebre, Can Calic, Can Cademont, Can Hos-
pital, Església, C/. Ntra. Sra. Mont, C/. Girona i Piscina.

A l’arribada els esperava un petit esmorzar per reposar les 
forces gastades en el recorregut.

Medi Ambient
Ajuntament de Maià de Montcal
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Gastronomia

Preparació

Es deixa a dessalar el bacallà almenys durant un dia (can-
viant l’aigua dues vegades). Un cop escorregut s’enfarina i 
es fregeix amb oli.

A part, es preparen els ous durs i es parteixen pel llarg. Les 
panses es tenen en remull unes hores.

Es posa una cassola al foc amb oli i s’hi fa el sofregit. Se sala 
amb precaució s’hi posen els talls de bacallà, els ous durs, les 
panses i aigua bullent que cobreixi. Es tapa la cassola i s’hi fa 
fer la xup-xup durant 30 minuts.

Abans de treure la cassola del foc s’hi afegirà la picada feta 
amb les ametlles, l’all i el julivert.

BACALLÀ 
AMB PANSeS 

I OUS DURS 

«D’aquest plat en tinc un bon record de la infantesa i després 
de gran festa a casa; va ser sempre el dinar del divendres sant 

i jo he continuat amb la mateixa tradició.»

Ingredients

u Bacallà
u Panses (sense llavors)
u Ous (1 per persona)
u Ceba
u Tomàquet
u All
u Julivert
u Aigua
u Farina
u Oli
u Ametlles
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Temps era temps...

1

3

4

2
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5

6

1  Can Mero
2  La Rectoria
3  Can Erola

4  La Cànova del Riu
5  Can Cadamont
6  Can Traver



Festa de 
Sant Vicenç 

2013
DIVENDRES 25 DE GENER

21.00 Campionat de Truc al Casal del Poble

DISSABTE 26 DE GENER

16.00 Partit de futbol: C.E. MAIÀ – CELLERA C.F. 4a

18.30 Espectacle d’ombres xineses

Tot seguit Entrega de premis Concurs de fotografia. Botifarrada i gran ball

DIUMENGE 27 DE GENER

10.30 Ofici solemne amb acompanyament de la FLAMA DE FARNERS

12.00 Tres sardanes a la Sala de Teatre del Casal

17.00 Espectacle de HIP-HOP a la Sala de Teatre del Casal

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


