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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.maia.cat
E-mail   ajuntament@maia.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 41 00 10 i 972 41 30 53

Centre d’Emergències 
(Mossos d’esquadra i bombers)   112

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

HORARIS DE TEISA

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

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

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

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

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

INFORMACIÓ: Girona: 972 204 868  Banyoles: 972 570 053  Olot: 972 260 196  
       www.teisa-bus.com
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Editorial
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En les darreres editorials d’aquesta nostra revista “La Maliana” he tin-
gut el plaer de poder-vos convidar a un reguitzell de virtuts:

A l’optimisme de creure, malgrat aquesta malaurada situació en què 
vivim.

A la il·lusió, amb l’esperança de poder gaudir.

A la superació, per poder tirar endavant el dia a dia.

Sempre us he volgut contagiar positivisme, he intentat donar molta 
importància a les petites coses.

Us animo de veritat a conquistar, a no tenir por, a pensar que podem, 
a tenir present que fem el que fem aviat ens arribarà la recompensa, 
en el treball, en la salut, en la família i en la societat.

El nostre equip i totes les persones que el formem vam manifestar ara 
farà prop de tres anys, que havíem de millorar, avançar, innovar i 
arrelar.

Sapigueu que malgrat les fortes retallades que rebem estem fent molts 
esforços, per millorar, per enriquir el nostre municipi, per prosperar 
amb tot allò que és necessari, però al davant de tot, per la defensa 
de les necessitats de les persones, per avançar, per anar acabant el 
dibuix del nostre futur, el demà dels nostres fills.

Innovar, per fer les coses d’una altra manera, d’una forma més valen-
ta i variada. Estalviant, apostant pel medi, per la sostenibilitat.

Arrelar, perquè no ens prenguin allò que és nostre, per deixar empre-
mta del que hem fet, del que hem estat i del que serem en el futur.

Us desitgem que aquest any 2014 sigui pròsper i que tingueu tot ple-
gats una bona festa major.

L’alcalde

Editat per:  Ajuntament de Maià

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

Portada:   Fotografia de Martí Gainza, tercer classificat en el Concurs de fotografia 2013

Disseny i maquetació: Martí Riu - Tel. 667 57 45 46

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

Dip. legal:  GI-446-2007
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Actes
Municipals

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 31 DE GENER DE 2013
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 
DE DESEMBRE DE 2012.

2.- Es dóna compte al PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, apro-
vant llicències d’obres, factures, certificacions d’obra...

3.- APROVACIÓ DE DESPESES D’OCTUBRE DE 2012 A GENER DE 2013.

4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE 
PERSONAL de l’ajuntament de Maià de Montcal corresponent a 
l’exercici 2013.

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUN-
TAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL I OLOT TELEVISIÓ SL per a l’any 2013.

6.- APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA CONSISTENT 
EN UNA PÒLISSA DE CRÈDIT AMB EL BANC SABADELL.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2013
1.- APROVACIÓ INICIAL DE L’AVANTPROJECTE DE CONDICIONA-
MENT DEL SECTOR DE CAN PEP VILA DE MAIÀ DE MONTCAL.

2.- APROVACIÓ INICIAL DE L’AVANTPROJECTE DE REFORMA INTERIOR 
DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES ESCOLES DE MAIÀ DE MONTCAL.

3.- ACORD EN RELACIÓ AL PLA D’OBRES I SERVEIS DE CATALU-
NYA per al període 2013-2016 al municipi de Maià de Montcal.

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2013
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE 
GENER DE 2013 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
DIA 25 DE FEBRER DE 2013.

2. Es dóna compte al PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, ator-
gant llicències d’obres, sol·licitant subvencions, aprovació 
de la liquidació del pressupost 2012.

3. ES CONVALIDA EL DECRET DE L’ALCALDIA sol·licitant subven-
ció a la diputació per a la prevenció d’incendis.

4. APROVACIÓ DE DESPESES DE GENER A FEBRER DE 2013.

5. S’APROVA CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ AL FONS CATALÀ DE CO-
OPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PEL POBLE SAHARAUI.

6. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE 
MONTCAL AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’ACM I LA SGAE.

7. ACORD REFERENT AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ 
DE MONTCAL I L’AJUNTAMENT DE BEUDA, en relació al submi-
nistrament d’aigua potable al nucli de Segueró del muni-
cipi de Beuda.

8. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG A LA INVESTIGACIÓ 
D’HIDROCARBURS MITJANÇANT LA FRACTURA HIDRÀULICA.

9. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC en-
tre la Diputació de Girona i l’ajuntament de Maià de 
Montcal.

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 31 DE MAIG DE 2013
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 
DE MARÇ DE 2013.

2.- Es dóna compte al PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA ator-
gant llicències d’obres.

3.- ES CONVALIDA EL DECRET DE L’ALCALDIA sol·licitant a la Di-
putació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural per a l’any 2013 i el decret sol·licitant 
una subvenció per al foment i la pràctica de l’esport.

4.- APROVACIÓ DE DESPESES DE MARÇ I ABRIL DE 2013.

5.- S’APROVA CONCEDIR SUBVENCIONS A LA FUNDACIÓ ESCLE-
ROSI MÚLTIPLA, A LA FUNDACIÓ CATALANA D’ESCLEROSI LATE-
RAL AMIOTRÒFICA, AL CLUB CICLISTA PEDAL MAIÀ I A LA COMIS-
SIÓ DE FESTES DEL VEÏNAT DE LA CELLERA.

6 APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL CONSELL DE GOVERNS LOCALS 
DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I 
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (ARSAL).
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7.- S’APROVA DEFINITIVAMENT L’AVANTPROJECTE DE CONDICIO-
NAMENT DEL SECTOR DE CAN PEP VILA DE MAIÀ DE MONTCAL I 
L’AVANTPROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE L’EDIFICI DE LES 
ANTIGUES ESCOLES DE MAIÀ DE MONTCAL.

8.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA per a la 
redacció i aprovació de l’avantprojecte d’ordenança tipus 
reguladora de la gestió i aplicació agrícola de fertilitzants i 
derogació de l’ordenança vigent.

9.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A 
FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA per la re-
dacció i aprovació de l’avantprojecte d’ordenança tipus 
per a la gestió dels residus de la construcció.

10.- INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1/2013 AL PLE DE LA COR-
PORACIÓ, SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT.

11.- APROVACIÓ DEL CONVENI TIPUS que regula l’encàrrec de 
gestió per l’estudi d’implantació d’energies renovables i 
mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent el model 
de finançament, en els edificis i equipaments municipals.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 10 DE JULIOL DE 2013
1.- APROVACIÓ DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2013.

2.- APROVACIÓ DE SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE GOVER-
NACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA la compensació econòmica corresponent, a 
favor d’aquest ajuntament de Maià de Montcal, per abo-
nar retribucions a determinats càrrecs electes locals per a 
l’exercici de 2013.

3.- ACORD EN RELACIÓ A LA CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA A 
L’AJUNTAMENT DE BESALÚ pel concepte de les despeses de 
l’escola iES vilarrasa.

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2013
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 
DE MAIG DE 2013 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 10 DE JULIOL DE 2013.

2.- Es dóna compte al PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA atorgant lli-
cències d’obres i autorització de venda ambulant de pa al poble.

3.- ES CONVALIDA EL DECRET DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE DE-
CLARACIÓ UNILATERAL D’ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA I EL CONSORCI LOCAL LOCALRET per  
a la contractació de serveis de telecomunicacions.

4.- APROVACIÓ DE DESPESES DE MAIG A JULIOL DE 2013.

5.- S’APROVA CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ per les despeses 
d’organització i posada en funcionament de l’arxiu foto-
gràfic de Maià de Montcal i Dosquers.

6.- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L’EXERCICI 2012.

7.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA VIA CA-
TALANA CAP A LA INDEPENDÈNCIA DEL DIA 11 DE SETEMBRE DE 
2013.

8.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL 
PEL DRET A DECIDIR.

9.- APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ I RECEPCIÓ DE LES OBRES DE 
CONDUCCIÓ D’AIGUA AL VEÏNAT DE CAN TRAVER.

10.- APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL 2013.

11.- SOL·LICITAR ALS PROPIETARIS DEL CASTELL DE DOSQUERS, 
LA CESSIÓ, A L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL.

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2013
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 
DE JULIOL DE 2013.

2.- es dóna compte al PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA de la 
comunicació d’obertura d’una activitat de restauració.

3.- ES CONVALIDEN ELS DECRETS DE L’ALCALDIA sol·licitant 
una subvenció a la Diputació de Girona per despeses de 
manteniment i conservació d’edificis municipals.

DECRET SOL·LICITANT A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATA-
LUNYA UNA SUBVENCIÓ per la gestió del form pel projecte 
d’autocompostatge.

DECRET ENCARREGANT AL CONSELL COMARCAL DE LA GARRO-
TXA que s’aculli a la convocatòria d’ajuts i aprovi i execu-
ti el projecte de manteniment i millora dels camins de la 
xarxa de senders itinerànnia a la garrotxa per compte de 
l’ajuntament.
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Actes
Municipals

DECRET D’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI 2014-2016.

4.- APROVACIÓ DE DESPESES DE JULIOL A AGOST DE 2013.

5.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MAIÀ 
DE MONTCAL I DEL MUNICIPI AGREGAT DE DOSQUERS per a l’any 
2014 que seran les següents: 

Dia 27 de gener de 2014 Festa Major de Sant vicenç.
Dia 19 de maig de 2014 Festes del Roser i Sant 
isidre.
Dia 25 de juliol de 2014 Festa de Sant Jaume de 
Dosquers.

6.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A FA-
VOR DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA per la redacció 
i aprovació de l’avant-projecte d’ordenança del règim ge-
neral de comunicació prèvia d’activitats, classificació de 
les activitats innòcues i controls municipals de llicències 
ambientals, recreatives i incendis.

7.- INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 2/2013 AL PLE DE LA CORPO-
RACIÓ, sobre el compliment de la llei de morositat.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2013
1.- APROVACIÓ DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2013.

2.- APROVACIÓ DE L’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU substitut 
d’aquest municipi.

3.- APROVACIÓ DE CREACIÓ d’un consell intermunicipal escolar.

4.- APROVACIÓ D’INTERPOSICIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ CON-
TRA L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE BESALÚ en relació al re-
partiment de les despeses de l’iE Salvador vilarrasa.

5.- ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER 
L’EXERCICI 2014.

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

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

EDAT 3 BESALÚ
Centre de serveis per a la gent gran



7

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 11 - Hivern 2014

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 11 - Hivern 2014

Informació
Municipal
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MILLORES 
AL MUNICIPI

MAGATzEM MUNICIPALOBRES DE REhABILITACIÓ DE LA 
TEULADA DE L’ESGLéSIA PARROqUIAL DE 

SANT MARTí DE DOSqUERS
Les obres del nou magatzem municipal van co-
mençar a primers d’octubre del 2013. L’empresa 
MALAGELADA CONSTRUCCiONS de Maià ha es-
tat l’encarregada de la construcció d’aquest magat-
zem municipal al sector de la barbacoa. 

Recordem que l’empresa Malagelada va ser 
l’adjudicatària del concurs públic obert l’any passat 
per l’obra inclosa al Pla d’obres i Serveis de la Ge-
neralitat de 2012. 

Aquesta obra ens permetrà ordenar tot el material 
municipal existent i així poder deixar netes les esco-
les. També s’hi podrà deixar tot el material de l’ADF 
i d’altres Associacions del nostre poble.

Foren inaugurades el diumenge 3 de novembre amb una 
Solemne Missa presidida pel bisbe Francesc juntament 
amb el nostre rector Mn. Marturi.

A continuació s’oferí als assistents un petit esmorzar de 
germanor.

www.flordebesalu.com
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MAIÀ DE MONTCAL I DOSqUERS A LA PUBLICACIÓ PANXING PIRINEUS
La publicació gratuïta Panxing Pirineus, que es pot trobar a 
les oficines de turisme, és una revista que ofereix reportat-
ges i agenda de les comarques del Pirineu català, francès i 
d’Andorra, aconsellant indrets, rutes, activitats i serveis.

S’hi fa una breu ubicació del municipi i proposen fer una ruta 
pels indrets d’estil romànic. Hi apareixen unes fantàstiques 
fotografies de Gonzalo Sanguinetti del monestir de Santa 
Maria de Jonqueres, l’església de sant Martí de Dosquers, 
l’església de sant vicenç i del pont romànic de can Riera.

En el seu número d’hivern primavera de 2013 dedicà a 
Maià de Montcal i Dosquers un reportatge titulat “Maià de 
Montcal i Dosquers, un poble de la Garrotxa amb un balcó 
a l’Empordà”. 
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AqUAGYM
Organitzat per l’ajuntament a l’estiu a través d’edat3, 
aquesta proposta d’exercici físic anava adreçada a la gent 
major de 50 anys i es feia els dilluns al matí a la piscina.

NAIXEMENTS A MAIÀ DE MONTCAL DURANT EL 2013:
Asier Villalba Camacho 
14/2/2013

Atisha Villas Cortés 
11/8/2013

Lluc Planagumà Lopez 
10/9/2013

Eimi Socias Arnau
20/12/2013

Clàudia Rubiales Riera
27/12/2013Nil Alsina Garcia

19/9/2013
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BUS A BESALÚ

CALENDARI DE TRIBUTS PER AL MUNICIPI 
DE MAIÀ DE MONTCAL EXERCICI 2014

IVTM    15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG (fraccionat per instància)

ESCOMBRARIES 15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG (fraccionat per instància)

CLAVEGUERAM  15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG
CEMENTIRI  15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG
IBI URBANA  1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL (fraccionat per instància)

IBI RÚSTICA  1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL
IAE    1 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE

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

Ordenança Fiscal núm. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI 
URBANA).

Ordenança Fiscal núm. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA (IVTM).

Ordenança Fiscal núm. 8 IMPOST TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES. 

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

Per poder obtenir aquest fraccionament s’hauran de complir les 

següents condicions: 
1. Presentar una instància davant d’aquest Ajuntament o en-
titat en qui s’hagi delegat la gestió tributària i recaptació un 
mes abans de l’inici del període de pagament en voluntària, 
que serà vàlida fins que no es presenti una nova instància 
que sol·liciti el contrari. 
2. Domiciliar els rebuts fraccionats. 

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

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

Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el pe-
ríode de pagament en voluntària, s’iniciarà la via executiva 

Aquest transport, que està organitzat per l’Ajuntament de 
Maià de Montcal, amb la col·laboració d’Edat 3, vol pro-
porcionar un ajut per anar a comprar a Besalú pel fet de 
la impossibilitat de fer-ho al nostre municipi. Està adreçat 

Gratuït cada divendres
Sortida de Maià a les 8.15 h i tornada de Besalú a les 11 h

Hi ha 8 places disponibles

a tothom del poble, però principalment a les persones 
grans i sense mitjà de transport.
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IE SALVADOR VILARRASA DE BESALÚ

URBANITzACIÓ MOLí D’EN LLORENÇ

RECOLLIDA D’ALIMENTS A MAIÀ I DOSqUERS

L’Ajuntament, en el Ple Extraordinari del dia 10 de juliol de 2013, 
va aprovar per unanimitat l’acord de demanar a l’Ajuntament 
de Besalú que tingués el respecte de corresponsabilitat 
econòmica i que prioritzés i liderés la creació d’una comissió 
intermunicipal per tal que l’Ajuntament de Maià de Montcal 
pogués PARTiCiPAR, OPiNAR i PRENDRE DECiSiONS 
dels comptes anuals de l’escola i no simplement d’assumir 

econòmicament una subvenció d’uns resultats econòmics 
creats i comptabilitzats només per l’ajuntament de Besalú.

El Ple de l’ajuntament de Besalú del dia 29 de juliol, va accep-
tar la proposta de Maià i properament es crearà la comissió 
per tal de poder saber perquè serveixen i on van els diners 
aportats.

Des de la Unidad de Carreteras del Es-
tado a Girona (Ministerio de Fomento) 
van informar a l’Ajuntament que el dijo-
us 28 de novembre de 2013 es proce-
diria al tancament del darrer accés que 
hi ha a la N-260 per entrar a la Urbanit-
zació Molí d’en Llorenç, és a dir, venint 
de Besalú a Maià el trencant conegut 
com el de Can Joan Gros. Així doncs, 
la urbanització tindrà només l’accés 
principal.

El motiu que al·lega Fomento per tan-
car aquest accés és el d’intentar evitar 
al màxim el nombre d’accidents de tota 
mena que es produeixen en el tram de 
la N-260 del nostre municipi.

de la carretera serveixen per espantar el porc senglar i al-
tres animals solts.

Tot plegat, segons Fomento, són mesures per minimitzar 
els accidents en aquesta carretera nacional.

Per tot això des de l’ajuntament hem decidit que realitzarem 
diverses actuacions extraordinàries per tal de condicionar 
el ferm dels carrers principals, i així intentar de millorar el 
rodatge per l’augment del trànsit interior. A més, hem fet un 
escrit de reclamació a Fomento perquè no només han tan-
cat un accés a la urbanització sinó que també han tancat el 
camí que és municipal i reclamem que el torni a habilitar.

La setmana del 26 al 30 de novembre es 
van recollir aliments i productes bàsics.

És d’agrair la constant col·laboració de 
la gent de Maià i Dosquers que, any 
darrera any, demostren la seva solida-
ritat en una iniciativa que ens ajudarà 
a resoldre un greu problema que tenim 
com a societat. Tot el material recollit 

pel Gran Recapte d’Aliments es destinarà al 
Centre de Distribució d’Aliments de la Garro-
txa, on s’oferiran a totes aquelles persones de 
la comarca que es troben en una situació tem-
poral de precarietat econòmica i/o social i que 
tenen moltes dificultats per a cobrir adequada-
ment les seves necessitats més bàsiques.

(Comunicat de l’Institut Català de la Salut)

També ens han informat que a part de tancar aquest accés 
a l’esmentada urbanització també estan pensant d’accedir 
a la petició que va fer l’Ajuntament de limitar la velocitat 
màxima a 90 km/h en tot el trajecte dins el nostre municipi.

Per últim, la Unidad de Carreteras del Estado a Girona ens 
comunica que els pals blancs que hi ha a cada 100 metres 
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El poble en viu
25, 26 i 27 de gener: 
Festa Major de Sant Vicenç
Divendres 25 a la nit, campionat de truc.

Dissabte 26 a la tarda, partit de futbol i espectacle d’ombres 
xineses, lliurament de premis del concurs de fotografia, bo-
tifarrada i ball.

Diumenge 27 al matí, ofici solemne i sardanes; a la tarda, 
exhibició de hip-hop.
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16 de febrer:  
Carnestoltes
Carnestoltes infantil a la tarda amb Jordi Tonietti; a la nit, 
rua pels carrers i disco mòbil amb djs Rampo’s.
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7 d’abril: 
2n Mercat del vi i el formatge

17, 18 i 19 de maig:
Festa del Roser i Sant Isidre 
Divendres 17: contes i cançons a càrrec de La Marieta 
Conta Contes.

Dissabte 18: segona mostra d’arrossos; a la tarda, in-
flables i jocs per a la mainada i futbol; a la nit, ball amb 
Rumba Tramuntana.
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Diumenge 19: ofici solemne amb acompanyament de 
coral i ofrena de panets; al migdia, baixada de carretons 
i subhasta d’encants; a la tarda, teatre amb l’obra “Cosa 
Nostra” dels Esperrucats de Gualta.

Durant tot el cap de setmana, exposició de fotos del 
concurs de fotografia. 25 de maig: 

Romeria de la Mare de Déu 
del Mont
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6 de juliol:
Havaneres
Musclos i suquet de peix, rom cremat i havaneres a la 
piscina. 
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27 i 28 de juliol:
Festa Major de Dosquers

13 de juliol:
Festa de la Cellera

Dissabte a la nit, sopar a la fresca, ball amenitzat pels RAM-
POiNES i rifa d’un espatllot, una caixa de vi i dos sopars.

Diumenge al matí ofici amb la coral de Maià i vermut, i 
a la tarda sardanes amb la Principal de Mataró i, tren-
cadissa d’olles i rifa com el dia anterior.Cocktail de benvinguda, pregó, sopar i nit de rumba i rock 

amb LA BANDA D’AqUí (Navata) i SOMOS NOSOTROS 
(Banyoles).

2 d’agost: 
Banyada nocturna a la piscina de Maià
De 21h a 24h, amb xocolatada i coca.
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Olot, 5 d’octubre:
Gran festa per la independència a Olot

11 de setembre: VIA CATALANA

Maià de Montcal participà en aquesta festa amb jocs tra-
dicionals com ara estirada de corda, carrera de sacs... i 
un programa de ràdio; en l’apartat de tastets es pogué 
degustar bunyols i moscatell.

La inscripció del nom de Maià 
de Montcal pot trobar-se en el 
jou de la campana comme-
morativa de la llibertat.

“Som i serem gent catalana tant si es vol com si no es vol”.

Sincerament,  a Bàscara on érem,  em va emocionar veure 
aquell  allau de gent cridant per la independència de Cata-
lunya i encara més i amb un orgull immens d’estar al costat 
de la nostra gent, gent de Maià i Dosquers. Després de molts 
anys, els records del 1977 on vam cridar “Llibertat, amnistia, 
estatut d’autonomia” em van humitejar els ulls.

Els nostres fills se’n recordaran tota la vida, que els seus 
pares, un 11 de setembre,  els vam ensenyar que s’havia 

de lluitar per no perdre la identitat, que havíem d’estar junts i 
cridar sempre per reclamar allò que era nostre, allò que ens 
van treure feia tres-cents anys. 

Els nostres fills creixeran forts i valents i sabran, per sempre, 
que cal estimar la seva terra, la seva llengua, els seus cos-
tums, i recordaran per sempre que un dia van començar a 
lluitar pel seu país, per la independència, i pensaran orgullo-
sos, “caram si va valer la pena”. visca Catalunya. 

Joan Gainza
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6 d’octubre: 
XVIII Homenatge a la vellesa

14 de desembre:
Marxa popular i solidària per la Marató de TV3

La Xviii festa d’homenatge a la vellesa de Maià de 
Montcal i Dosquers s’inicià amb una missa amb acom-
panyament musical a l’església de Sant Vicenç; a con-
tinuació, dinar al casal del poble i lliurament d’obsequis 
als jubilats. 

El regal per als avis va ser en aquesta ocasió un calen-
dari de 12 fulles (un full per mes) mida DiN A3 en el qual 
sortien les fotografies de tots els jubilats, en un requadre 
el dia del seu aniversari. Aquest calendari va tenir molt 
d’èxit i se’n van haver de fer més còpies.

Durant tot el dia,  a més, hi hagué una exposició al casal 
de fotografies de temari lliure.

Benvolguts veïns, el passat dissabte 14 de desembre el po-
ble de Maià va col·laborar amb la Marató de Tv3 amb una 
caminada popular i una venda de llibres de segona mà al 
preu de la voluntat. Es van recollir uns 370 €. Enhorabona i 
gràcies a tots!

Com ja sabeu, les aportacions a la Marató es poden seguir 
fent durant tot el mes de gener i és per això que us animem a 

seguir col·laborant durant aquest temps per tal d’augmentar 
l’aportació del nostre poble. Fins a finals de gener a la sala 
de la Tv del Casal de Maià hi haurà una exposició de llibres 
(de segona mà) que podeu anar a comprar al preu que vo-
saltres decidiu ( hi haurà una caixeta amb el logo de la Mara-
tó per a deixar-hi la vostra aportació). S’aniran renovant els 
llibres i segur que en trobeu algun d’interessant. En nom de 
la Marató, gràcies a tots!
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FESTES DE NADAL
21 de desembre:
A la tarda, FUTBOL Maià-Porqueres, CAGA TiÓ i  PiN-
TA EL NADAL. fira de joguines de segona mà”.

28 de desembre:
A la tarda, PASTORETS i qUiNA DEL CASAL.

22 de desembre:
A matí, MiSSA amb interpretació musical de la Coral de 
Maià.

26 de desembre:
A la tarda, qUiNA DEL FUTBOL.
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2 i 3 de gener:
A la tarda, assaig de Cançons dels Reis.

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

A la tarda, Cavalcada de reis, a les 18,30 a Segueró i a 
les 19,30 l’església de Maià. A continuació, qUiNA DE 
REiS.

La trona dels reis del mig és nova; en aquesta fotografia hi pareixen els 
seus creadors, als quals la Comissió de Reis els agraeix aquesta aportació. 
Moltes gràcies!!Els nens i nenes van assajar cançons per cantar-les a SSMM la nit de reis 

a l’esglesia.
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Casal del poble
El Casal del Poble continua la seva activitat per fer possible que pe-
tits i grans puguin gaudir de diferents activitats de formació i lleure al 
llarg de l’any.

Aquestes són les activitats que actualment realitzem:

A més, durant tot l’any hem anat fent un calendari mensual perquè els socis, sòcies i interessats en general poguessin con-
sultar de forma clara i ràpida quines eren les activitats del mes.

Body Balance: 
Dimecres de 19.30h a 20.30h

Informàtica: 
Dijous de 15.10h a 16.20h

Tai-chi: 
Dijous de 16h a 17.30h

Gimnàstica Rítmica Esportiva: 
Dimarts de 17h a 18.15h

Taller de Memòria: 
Dimarts de 18h a 19h

Ioga: 
Dimarts de 19.15h a 20.30h

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

Francès oral: 
Dijous de 18h a 19h

Exercici físic: 
Divendres, de 19.30h a 20.30h

ACTIVITATS CASAL 2013-14
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Des de ja junta, convidem al nostre Casal tothom que tin-
gui ganes de col·laborar i conèixer les activitats que fem; 
estarem encantats que us sumeu a les nostres ganes de 
fer coses. Les portes del Casal són a la disposició de tot 
el poble.

Moltes gràcies a tots!

Posa’t en forma aquest estiu!
Enguany, emmarcat en el programa “Activitats de 
promoció de la salut i hàbits saludables” i amb el 
lema “Posa’t en forma aquest estiu!”, es proposà la 
realització d’exercici físic a la piscina municipal els 
divendres al vespre.

POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES:
Dimarts de 17.30h a 19:30h i dijous de 17h a 20h al mateix casal. Telèfon 972 59 04 04, 

o també: casalmaiademontcal@hotmail.com. Ens trobaràs a “casal del poble” al facebook

Lliurament de diplomes.
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Dies: del 25 de juny al 16 d’agost

LLoc: Casal del Poble i Piscina Municipal
eDats: de 3 a 14 anys
Horari: de 9h a 13h
activitats: Casal esportiu i natació

CASAL ESPORTIU MAIÀ DE MONTCAL 2013

Aquest estiu en el casal s’han fet dos grups (grans/petits), 
així s’ha donat cabuda a una franja més amplia d’edat, com 
és el cas dels de 12-14 anys. i s’ho han passat SUPER!

Els grans han fet sortides, descoberta entorn, esports, 
natació...i la valoració ha sigut molt positiva amb un gran 
nombre de nens/es inscrits. Els més petits han seguit la ma-
teixa línia; davant d’un centre d’interès han fet diferents acti-
vitats; manualitats, jocs, contes, sortides,...

Cursets de natació a la piscina municipal.
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Tant grans com petis 
van fer una nit de co-
lònies, dormint amb 
tendes de campanya al 
camp de futbol i orga-
nitzant jocs de nit. 

valoració positiva!!!

Taller de ceràmica.

Acampada.
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Fem petar la xerrada
RAMON FÀBREGA PRUJÀ

Artesà de l’alabastre 
i la fusta
Al número 14 del carrer sant Vicenç hi 
trobem el taller d’un artesà amb una llarga 
trajectòria, en Ramon Fàbrega, nascut a Maià 
el 1929 i que hi treballa d’ençà que tenia 
14 anys i hi començà a fer de fuster. Ara, ja 
jubilat, hi continua alguns projectes 
i el comparteix amb el seu fill, en Lluís, que 
en certa manera li segueix les passes, perquè 
es dedica a la restauració de mobles.

En Ramon va començar fent de fuster, que era l’ofici del seu 
pare, nascut a Castellfollit i casat amb una noia de Maià, el 
qual participà en la guerra d’Àfrica i morí als 45 anys per 
una malaltia del cor. En Ramon, fill únic, com dèiem de ben 
jovenet després d’un període d’aprenentatge a la fusteria 
vinyes de Besalú passà a realitzar la feina del seu pare. 

Als anys trenta els fusters feien obertures per als habi-
tatges, tot el mobiliari d’una casa, gàbies per als conills, 
joquers de gallines... Ens explica que en aquesta època 
a Maià hi havia hagut una fusteria amb molts treballadors 
que anaven de jornal a les cases pairals importants del 
poble, en les quals sempre hi havia feina a fer mobles, 
treballar en les obertures... recorda que quan hi havia un 
naixement els pares tallaven els millors noguers per poder 
fer al fill o filla els mobles quan es casés, i que els anys 
d’espera fins que la criatura fos gran la fusta es guardava 
en femers perquè no es corqués.

Però a en Ramon li agradava la marqueteria, però la fus-
teria no, i cap als anys seixanta un italià li dóna la idea 
de dedicar-se a la producció de petites peces d’alabastre 
destinades al turisme; aquest mineral, que ara pràctica-
ment s’ha esgotat per fer guix i escaioles, abans es podia 

adquirir fàcilment a les pedreres de Maià i Beuda. Compra 
un torn per tornejar i fer columnes i comença treballar. 

Durant una bona colla d’anys es dedica a fer aquests ob-
jectes, i fabrica detalls i records com ara cendres, mor-
ters, aguantallibres, figuretes, columnes, gerros, pots amb 
tapa, peus de làmpades. Busca els models als llibres, al 
principi escultors d’Olot amics seus li feien models en 
fang, i després ell mateix ja s’ho fa sol. Els models els 
passaven a fusta i se’n podien fer 3 o 4 de cop; s’anava 
resseguint la fusta i amb una màquina es desembastava i 
acabava a mà. Arribà a tenir quatre treballadors a més de 
la seva dona Angelina, que també els ajudava passant el 
paper de vidre. Morters, n’havia fet milers. A la nacional ii 
hi havia 5 o 6 botigues de ceràmica, a Caldes, vilafreser, 
la Jonquera, “es venia molt i molt”, recorda. 

Entre les anècdotes, ens parla d’un botiguer del Portús 
que va anar dos anys amb combustible de franc amb els 
tiquets de gasolina que uns soldats americans que ana-
ven a la base alemanya li van donar a canvi de dos gerros 
d’alabastre d’en Ramon dels quals es van enamorar. i ens 
explica que va fer una col·lecció de bolets d’alabastre ten-
yits que va enviar a Madrid per un concurs de micologia.
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Més endavant, torna a la feina de fuster perquè la pols de 
l’alabastre li perjudica la salut. Es dedica a la reproducció ar-
tesanal del moble català del segle Xviii (canteranos, conso-

les, calaixeres...) i a la restauració de mobles com 
ara caixes gòtiques; “per aprendre a restaurar és 
fer i desfer”, diu. A més, comença a crear peces 
que abans feia d’alabastre de fusta, com ara jocs 
d’escacs, gerros, petits animals o figures. 

Treballa diferents fustes, combina l’alabastre i la 
fusta i, cosa que es pot veure poques vegades, té 
peces amb fusta pròpia. Fa moltes miniatures de 
mobles com les que es feien de mostra abans de 
fer la peça en mida real.

Recorda que en una ocasió un col·leccionista ale-
many li demanà un Quixot, del qual finalment en va 
fer tres exemplars. i ens explica que va conèixer 
ministres francesos de de Gaulle; van ser anys 
de feina, els millors client que tenia, “ara en que-
den pocs «comenta» eren de fora, un de Barce-
lona que tenia un castell ple de mobles del segle 

LES FOTOGRAFiES qUE APAREiXEN EN AqUESTES PÀGiNES vAN SER REALiTzADES EN EL MARC DE 
L’EXPOSiCiÓ “LA PETJADA D’UN ARTESÀ”. (ARGELAGUER, DEL 10 AL 12 DE MAiG DE 2013)

XVIII”; aprèn a restaurar, tal com havia fet amb les peces 
d’alabastre, de forma autodidacta. Abans ja havia restaurat, 
però en aquells moments no hi havia sortida... “si hagués sa-
but comprar «es lamenta», hauria fet molt bons negocis.” Ha 
anat a fires a França, on fa pocs anys hi havia fires molt re-
conegudes, on reconeix que va aprendre molt. “vaig restau-
rar un moble francès antic al secret del qual no hi vaig trobar 
res, els mobles del Xviii tots porten el seu secret (calaixet 

L’exposició “La petjada d’un artesà”, una mostra del treball de tota una vida, es dugué 

a terme a Argelaguer del 10 al 12 de maig de 2013.

Una de les darreres peces d’alabastre, una Mare de Déu del Mont amb 

peu tornejat i acabat a mà.

Una peça molt estimada per en Ramon, una arqueta en miniatura, amb 

secret inclòs, feta amb fusta pròpia de cirerer.
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que s’obre accionant algun botó o dispositiu amagats) i no 
n’he trobat mai cap amb alguna cosa interessant a l’interior”. 
També recorda que de Tortellà en va sortir un armari amb 
filigranes admirables: “no vaig pensar a fer una fotografia per 
reproduir-lo”, diu. “Ara la globalització ho ha espatllat tot; a 
més en el món del moble durant un temps hi va haver molts 
robatoris i això va fer molt de mal, perquè molta gent no va 
tornar a tenir més mobles antics”.

Ara ja no treballa com abans, però continua el procés de 
creació; així, el Nadal passat participà en la XIV Biennal 
del Pessebre Català d’Olot, que reunia una representació 
de més de cinquanta diorames d’arreu del territori, amb un 
quadre de fusta que representava un naixement.

Amb el boom del turisme va créixer la demanda de petits objectes de regal fets d’alabastre.

En Ramon ha fet molts jocs d’escacs; primer els feia d’alabastre i més 

endavant, com aquest, de fusta.

El model per a la realització d’aquesta 

figura va ser el seu fill Lluís.

i del 10 al 12 de maig ex-
posà en l’excel·lent marc 
de la capella romànica de 
Santa Anna d’Argelaguer 
els dies de la festa del 
Roser un recull de l’obra 
de tota la vida sota el títol 
“La petjada d’un artesà”, 
en la qual, com si fossin 
unes memòries, recollí 
una mostra dels “dife-
rents treballs artesanals i 
creatius” realitzats al llarg 
de tota la seva trajectòria 

professional i com a creador. Artesà o artista, en Ramon 
Fàbrega Prujà és un autodidacte que sempre s’ha dedicat 
a la creació: figures de fusta, d’alabastre, pintura, escriptu-
ra... Entre les mostres d’alabastre exposades a Argelaguer 
destaquen diverses formes humanes d’extraordinària pre-
cisió i bellesa, com la “Dona tocant la lira”, el senzill cap 
d’un nen i alguna Mare de Déu.

Ara, diu, “tot va molt malament”; malgrat tot el podem tro-
bar, si no és a l’hort, l’altra seva passió, al taller treballant 
al costat del seu fill; el pare fa un preciós naixement amb 
fusta de boix i ja pensa en el proper projecte, el sant sopar; 
el fill, restaura un majestuós rellotge de peu i una verge 
d’alabastre. Una petita estufa de llenya fa pujar les gèlides 
temperatures de desembre en sintonia amb l’ambient ca-
rregat d’història que respiren els mobles inacabats que s’hi 
amunteguen.

Dolors Olivé 
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Gastronomia

Preparació
En una cassola enrossirem la carn amb quatre cullerades d’oli i una mica 
de sal. Un cop rossa, hi posarem dos grans d’all tallats ben petits i tot seguit 
la ceba també ben petita; ho remenarem fins que la ceba també sigui rossa. 
A continuació hi afegirem la tomata ratllada, i quan la tomata sigui cuita hi 
tirarem els bolets (passats per la paella abans) i una cullerada de farina. Ho 
remenarem tot plegat perquè la farina quedi cuita, i finalment hi afegirem el 
conyac, que deixarem evaporar una mica.

Ho cobrirem ben just d’aigua, i ho deixarem bullir ben a poc a poc durant 
mitja hora (si els pollastres i ànecs són de pagès han de bullir tres quarts 
d’hora o una hora). quan faltin cinc minuts per acabar, hi barrejarem una pi-
cada feta amb un gra d’all, les avellanes, les ametlles i els pinyons, i deixa-
rem que faci la xup-xup uns minuts més, i ja tenim el plat preparat.

PLATILLO 
DE MENUTS 
Amb la Maria del Mont Rubert

«Aquest platillo, la meva mare i molts altres del país el feien els dies de la festa major per aprofitar els 
menuts dels ànecs i pollastres que es rostien, i així tenien un plat més, que se servia sempre abans del rostit.»

Ingredients (4 o 5 pers.)

u 1 kg de pedrers, colls, ales 
i alguna pota de pollastre i ànec
u 1 kg de bolets barrejats (rovellons, 
escarlets, llenegues, fredolics...)
u 1 ceba grossa
u 3 grans d’all
u 1 tomata
u 1 cullerada de farina
u½ copa de conyac
u 20 gr d’ametlles, avellanes i pinyons
u 4 cullerades d’oli
u sal
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CC PEDAL MAIÀ
XVI  PEDALADA A MAIÀ DE MONTCAL
El diumenge 16 de juny 2013 es va celebrar la XVI Marxa Popular de BTT 
Montcal Bike. En aquesta edició hi van participar 130 bikers.

Entitats

Es podia escollir entre tres circuits: de 25, 30 i 40 km. 
El de 25, apte per tothom; el de 30, més exigent; i el de 
40 quilòmetres, apte només per als més atrevits, ja que 
en els 10 últims quilòmetres es feia l’ascensió al Montcal 
amb unes fortes rampes fins arribar al cim, i el descens 
era molt ràpid fins a l’arribada. La majoria dels quilòme-
tres transcorrien per corriols  amb moltes  ombres, per 
protegir-se de la forta calor.

A l’arribada tots els participants van poder gaudir d’un bon 
esmorzar. 

ELS GUANYADORS VAN SER:
Circuit llarg: SERGi OLLER
Circuit mitjà: ivAN MASSÓ
Circuit curt: RAFEL ESPiNAR

El Club Ciclista Pedal Maià vol fer arribar el seu agraïment 
a totes les persones que van col·laborar en l’organització 
de la Xvi Montcal Bike.
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2013: LA TEMPORADA DE L’ASCENS

 Equips                Punts
1 MAIA, C.E. “A”     70
2 SANT ROC OLOT, C.F. “A”  67
3 CELLERA, C.F. “A”    65
4 LA CANYA, A.E. “A”    62
5 SANT JOANENC, P. “A”    59
6 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “B”  53
7 viLALLONGA DE TER F.C. “A”   51
13 SERiNYA, C.F. “A”    48
10 SANT ESTEvE D’EN BAS, C.E. “A” 47
8 ARGELAGUER, F.C. “A”   42
9 SANT PRivAT D’EN BAS, F.C. “A”  37
11 PENYA ESP. MONTAGUT “A”   34
12 LES PRESES, C.F. “B”    33
16 OSOR, U.E. “A”     29
14 OLOT, AT. “A”     28
17 CASTELLFOLLiT, U.D. “A”  22
15 SANT MiqUEL CAMPMAJOR, U.E. “A” 10

EntitatsFUTBOL

La temporada 2012-13 ha estat una temporada històrica 
i inoblidable per al Club Esportiu Maià. Per primer cop en 
la seva història el Maià ha aconseguit quedar primer en 
la lliga i per segon cop en la seva història aconsegueix 
l’ascens de categoria a 3a catalana. 

La temporada, però, no va ser un camí fàcil, es va haver 
de lluitar moltíssim, va ser una lliga molt igualada. i van 
haver fins a cinc equips, la Cellera, el Santjoanenc, el 

Sant Roc, la Canya i el Maià que es van anar disputant 
les dues primeres places que donaven lloc a l’ascens. 
I no va ser fins a la penúltima jornada quan el Maià va 
poder-se assegurar l’ascens. va ser un 25 de maig que 
el Maià es va imposar al Serinyà per 3 a 1 i va poder 
festejar l’ascens amb tota l’afició. I el títol de lliga es va 
haver d’esperar una setmana, fins que en l’última jorna-
da es va guanyar per un contundent 1 a 8 al camp del 
Sant Miquel de Campmajor.

El CE Maià vol donar les gràcies als jugadors, directius, 
col·laboradors, aficionats, i tot el poble en general que fan 
possible que un club modest com el nostre pugui tirar en-
davant, i encetar un temporada nova, en una nova cate-
goria, que serà tot un repte per a tot el club.

i recordeu, us esperem els dissabtes a les 4 de la tarda al 
camp per animar el nostre equip en la nova temporada a 
tercera catalana!!!

Enguany el C.E. Maià ha organitzat:
10 d’agost: XVII Festa del Futbol

Sopar de calamarcets i fideuà, ball amb dj’s locals i la rifa d’un xai.

17 d’agost: XXI Torneig de Futbol Memorial Lluís Rovira
El torneig comptà amb la participació de P:E: Montagut, el C.E. Besalú i el C.E. Maià. 

El guanyador va ser el C.E. Besalú.
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Salut
PARLEM DEL CÀNCER

Normalment les cèl·lules creixen i es divideixen per formar 
noves cèl·lules que el cos necessita. quan envelleixen i mo-
ren són reemplaçades per les noves. A vegades aquest ci-
cle es pot alterar: les cèl·lules no moren quan ho haurien de 
fer i alhora en van creant de noves, de manera que el cos 
disposa d’un excés de cèl·lules que no necessita. Aquestes 
cèl·lules poden formar una massa o un teixit que es deno-
mina tumor.

Els tumors poden ser benignes o malignes:

• Tumors benignes: no són càncer. Les seves cèl·lules no 
envaeixen altres parts del cos, generalment es poden treure 
i no solen tornar a aparèixer.

• Tumors malignes: sí que són càncer. Les cèl·lules 
d’aquests tumors poden envair teixits propers o bé dissemi-
nar-se per altres parts del cos. El fet de disseminar-se des 
d’una part del cos a una altra s’anomena metàstasi.

Sota el nom del càncer s’engloben més de cent tipus diferents 
de càncer. Les principals categories són les següents:

• Carcinoma: el càncer s’inicia a la pell o als teixits que en-
volten els òrgans interns.

• Sarcoma: el càncer comença en els ossos, els cartílags, 
el greix, els músculs, els vasos sanguinis o en altres teixits 
connectius o de suport.

• Leucèmia: s’inicia en el teixit formador de les cèl·lules san-
guínies, com és la medul·la òssia, on es generen cèl·lules 
anormals que entren a la sang.

• Limfoma i mieloma: aquests càncers s’inicien en les 
cèl·lules del sistema immunitari (de les defenses).

Les cèl·lules del cos són la unitat més bàsica de vida. S’agrupen i 
formen els teixits que, al seu torn, constitueixen els òrgans del cos 
com ara els pulmons, el fetge, etc.

• Sistema nerviós central: el càncer comença en els teixits 
del cervell i la medul·la espinal.

Generalment el càncer rep el nom del lloc on comença, com 
ara càncer de mama si comença a la mama.

En el cas que, per exemple, es produís metàstasi als ossos, 
el nou tumor tindria el mateix tipus de cèl·lules que el tumor 
on s’hagués iniciat (tumor primari). Per tant, no s’anomenaria 
càncer d’ossos, sinó càncer de mama amb metàstasi òssia.

Alteració del creixement cel·lular normal
Divisió cel·lular normal

Divisió de cèl·lules canceroses

Cèl·lula 
alterada

Primera
mutació

Segona
mutació

Tercera
mutació

quarta i darreres
mutacions

Autoeliminació
cel·lular



35

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 11 - Hivern 2014

         • www.gencat.cat
         • ONCOLLiGA GiRONA 
         • iCS  
         • LA vANGUARDiA
         • PLA DiRECTOR D’ONCOLOGiA  DEPARTAMENT SALUT

• A Catalunya es diagnostiquen anualment uns 
33.700 casos de càncer.

• En els homes es diagnostiquen anualment uns 
20.000 casos incidents de càncer, essent els més fre-
qüents els de pròstata (n=4.258), pulmó (n=3.021), 
còlon i recte (n=3.007), bufeta de l’orina (n=2.238) i 
els de la cavitat oral i faringe (n=788), representant el 
66.5% de tots els tumors.

• En les dones, es diagnostiquen anualment uns 
13.700 casos de càncer, essent els més freqüents els 
de mama (n=3.907), còlon i recte (n=2.088), endome-
tri (n=734), pulmó (n=527) i els limfomes no Hodgkin 
(n=503), representant el 57% de tots els tumors.

• Un de cada 2 homes i una de cada 3 dones des-
envoluparà un càncer al llarg de la vida.

• En el context europeu, la incidència de càncer en 
els homes està per sobre la mitjana europea ocupant 
el cinquè lloc, i, en les dones, per sota, ocupant el 
setzè lloc.

• La incidència de càncer en el període 1993-
2007 a Catalunya ha augmentat anualment un 1,2% 
en els homes, mentre que en les dones, s’ha estabi-
litzat. Cal remarcar, però, un augment significatiu de 
la incidència de càncer de pulmó en les dones (5.2% 
anual).

• L’any 2020 es diagnosticaran a Catalunya uns 
26.000 casos de càncer en els homes i uns 18.300 en 
les dones. L’augment del nombre de casos incidents 
de càncer esperats per l’any 2020 respecte als de l’any 
2007 és atribuïble fonamentalment a l’envelliment de 
la població catalana.

• A Catalunya es diagnostiquen anualment uns 
200 càncers infantils (menys de 15 anys). Els càncers 
més freqüents en aquestes edats són els hematolò-
gics (leucèmies i limfomes) i els de cervell.

• Anualment a Catalunya moren aproximadament 
15.700 persones per càncer (9.800 homes, 5.900 
dones), essent la primera causa de mortalitat en els 
homes i la segona en les dones, després de les malal-
ties de l’aparell circulatori. 

• La mortalitat per càncer ha disminuït durant el 
període 1993-2007 un 1,3% anual en els homes i un 
2,1% anual en les dones. En les dones, la mortalitat 
per càncer de pulmó mostra un increment altament 
significatiu, essent l’augment anual del 3,6%.

• A Catalunya, durant l’any 2007, s’estima que vi-
vien aproximadament unes 99.623 persones amb un 
diagnòstic de càncer (55.946 homes i 43.677 dones). 

• La supervivència als 5 anys dels homes diag-
nosticats amb càncer en el període 2000-2004 és del 
50,3% i, a les dones, del 61%. La supervivència va-
ria segons el tipus de càncer: pròstata i mama (83% 
ambdós); còlon (55%) i recte (58% en els homes i 
54% en les dones) i pulmó (10% en homes i 14% en 
dones).

• La supervivència als 5 anys dels nens i nenes 
amb càncer és del 80%.

• Per alguns dels tumors més freqüentment 
diagnosticats a Catalunya existeixen programes 
de prevenció primària amb l’objectiu de disminuir 
l’aparició de nous casos de càncer. Així, els progra-
mes de salut per disminuir l’exposició de tabac en 
la població.

• Per alguns dels tumors més freqüentment diag-
nosticats a Catalunya existeixen programes de pre-
venció secundària que tenen com a objectiu augmen-
tar els casos de càncer diagnosticats precoçment i, 
per tant, disminuir la mortalitat. Els programes de 
cribratge del càncer de mama (mamografies) i el del 
càncer de còlon i recte (detecció de sang oculta en 
femtes) en són un exemple.

DADES AL VOLTANT DEL CÀNCER

BI
BL
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G
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A
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Medi ambient

Gener  7-20
Febrer  3-17
Març  3-17-31
Abril  14-28
Maig  12-26
Juny  9-23
Juliol  7-21
Agost  4-18
Setembre 1-15-29
Octubre  13-27
Novembre 10-24
Desembre 9-22

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL

SERVEIS DE RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS 

El Servei de Deixalleria Mòbil d’aquest any 2014, 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 següents dies:

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. 

2 i 3 de gener
6 i 7 de març 
8 i 9 de maig 
3 i 4 de juliol 

4 i 5 de setembre 
6 i 7 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 Els materials voluminosos s’hauran de treure al carrer la nit 
abans del dia de la recollida o abans de les 8 del matí del mateix 
dia. 

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

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

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

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

La recollida de materials 
voluminosos es realitzarà
durant el 2014 els següents
dilluns (i un dimarts de 
gener i de desembre):



37

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 11 - Hivern 2014

NOVA CAMPANYA PER A LA IMPLANTACIÓ 
DEL COMPOSTATGE CASOLÀ 
A MAIÀ DE MONTCAL I DOSQUERS 

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA

A l’estiu es posà en marxa aquesta campanya per impulsar que els veïns de Maià de 
Montcal i Dosquers s’apuntessin al compostatge casolà amb el lliurament d’un compos-
tador; els que s’hi van afegir van obtenir, a més, una reducció de la taxa d’escombraries 
per al 2015.

Del 22 al 29 de setembre es va celebrar a Catalunya la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura. Maià de Montcal i Dosquers 
s’afegí a les activitats realitzades arreu del territori amb una Pe-
dalada convocada a les 10 del matí del dia 29 de setembre a la 
zona esportiva.

Els objectius principals de la Setmana són els següents:

 Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament 
urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reduc-
ció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

 Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents 
modalitats.

 impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat 
a peu i els vehicles elèctrics.

 Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn 
saludable i relaxat.

 Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la 
contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i 
cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.
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Temps era temps...

1

32
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4

5

6

1    Can Carreras
2    Can Grifou
3    Can Rou
4    Les Escoles
5   Escoles velles
6    Can Sendo



Festa Major 
de Sant Vicenç 

DIES 24-25-26 GENER 2014

MAIÀ DE MONTCAL I DOSQUERS

Organitza: Amb el suport de: Col·labora:

Ajuntament de 
Maià de Montcal 
i Dosquers

CASAL DEL POBLE   
 C.E MAIÀ
I EL GRUP ELS RAMPOINES

DIVENDRES 24

A les 21h CAMPiONAT DE TRUC
  al Casal del Poble (programes a part). Hi haurà sopar amb carn a la brasa

DISSABTE 25 

A les 11 h 2n. CAMPiONAT DE PETANCA
  a les pistes del carrer St. vicenç (inscripcions de 10.30 h a 11 h)

A les 17 h Espectacle infantil amb 
  FEFE i COMPANYiA al Casal

A les 21 h   SOPAR-TEATRE (Menú: amanida, botifarra, xuia, mongetes, pa, vi aigua i postres)
  Adults: 6 €. Nens: 3 €. Cal apuntar-se abans del divendres 24 a l’ajuntament (972 591 051)

Tot seguit La companyia DOS DE DEU TEATRE
  presentarà l’obra PRiMER PRiMERA
 

DIUMENGE 26
 
A les 12 h OFiCi SOLEMNE presidit pel Bisbe Francesc
  amb acompanyament de la cobla 
  LA FLAMA DE FARNERS 

Tot seguit  TRES SARDANES 
  i vERMUT PER A TOTHOM 

EXPOSICIÓ DE FOTOS DE LA BAIXADA DE CARRETONS 
AL CASAL DEL POBLE,  DURANT TOT EL CAP DE SETMANA

A TOTS ELS ACTES Hi HAURÀ SERvEi DE BAR
NOTA. L’organització es reserva el dret de modificar els actes si per causes imprevistes s’hi veiés obligat.

Durant el teatre, si voleu, podeu portar aliments bàsics (arròs, llet, llegums, pasta seca...) pel banc dels aliments.


