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> SALUTACIÓ > PReSenTACIÓ

Benvolguts veïns i veïnes,

Tinc el plaer de fer-vos arribar el tercer número del Butlletí 
semestral de l’Ajuntament de Montmajor, El Solc.

Estem molt contents amb l’acollida que han tingut els dos 
primers números del Butlletí Semestral i els vostres agraïments 
ens animen a seguir endavant amb aquesta publicació, que 
té la finalitat de donar a conèixer tot allò que passa al nostre 
municipi i comunicar-nos amb la màxima transparència.   

Aquest any 2020 ha sigut un any molt complex, ple d’emo-
cions, d’incertesa, de nerviosisme, de por... Estem acabant 
l’any i la pandèmia mundial de la Covid-19 encara està aquí, 
afectant la nostra vida diària. Ja ens és habitual l’ús de gel 
hidroalcohòlic i l’ús de mascaretes en el nostre dia a dia. Val a 
dir que som un municipi afortunat degut al baix nombre de 
casos amb Covid que hem patit. Els veïns que viviu en cases 
disseminades heu pogut fer vida pràcticament normal i la gent 
dels nuclis ha hagut de seguir les normes de prevenció que ens 
marca el Departament de Salut més acuradament. Ho hem fet 
bé i ho fem bé, continuem així, per la nostra salut i per la dels 
nostres familiars i amics i segur que, ben aviat, podrem tornar 
a gaudir de les tant desitjades trobades familiars i socials. Us 
recomanem precaució i prevenció pel bé de tots plegats i 
recordeu que és responsabilitat de tots i totes ajudar a pal·liar 
els efectes d’aquesta pandèmia.

 Si algú de vosaltres encara no s’ha donat d’alta al grup 
de difusió de Whatsapp “Montmajor Informa”, us animo a 
apuntar-vos-hi! És una bona manera de rebre la informació 
del municipi al dia.

 Agraeixo la col·laboració a totes les persones que heu 
aportat informació per fer possible aquest tercer número del 
Butlletí.

 En nom de tots els membres de l’Ajuntament de Montmajor, 
aprofito l’ocasió per desitjar-vos unes bones festes de Nadal i 
un bon inici d’any nou 2021!

Maria del Mar Monell i Davins
 Alcaldessa de Montmajor

 Desembre de 2020

Vilatans i vilatanes, 

Us presento el tercer número del Butlletí 
Semestral El Solc, que comprèn els mesos 
de mitjan de juny a mitjan de desembre de 
2020, per tal que el pugueu tenir a totes les 
llars durant les festes de Nadal. 

Com ja és habitual, podreu llegir Informa-
cions de l’Ajuntament al detall, les Activitats 
que s’han realitzat aquests darrers mesos, i 
els apartats de Som Cultura, Fem Escola, Som 
Història, Fem Memòria, Fem Esport, la Mini 
Entrevista, l’Espai Culinari, el Racó Literari, el 
Passatemps, l’apartat de Breus i l’Agenda.

En El Solc 3 hem comptat amb la partici-
pació de molts de vosaltres, ja sigui facilitant 
alguna informació o aportant alguna foto-
grafia. Moltes gràcies a tots i, especialment, 
als qui heu col·laborat amb la redacció d’al-
gun text o article complet: 

Anna Mosoll

Sergi Torrabadella

Arnau Pey

David Tristany 

Griselda Puig

Jordina Subirana

Laia Fontquerni

Eudald Reig

Jordi Canudas

Judit Jordana 

Josefina Vilajosana

Esperem que per al Butlletí Semestral 
número 4 moltes més persones s’animin 
a participar-hi ja que, com sabeu, El Solc 
és el nostre Butlletí i l’hem de construir 
entre tots!

Montse Davins i Pujols
 Regidora d’Ensenyament i Comunicació

Desembre de 2020
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Els Plens
El tercer Ple de l’any es va celebrar el 27 

de juliol, amb el següent ordre del dia: 1) 
Aprovació de l’acta anterior. 2) Modificació 
del pressupost 2/2020 -mitjançant suple-
ments de crèdits, crèdits extraordinaris i 
transferències positives i negatives- que 
s’incrementa en 100.963,65€. 3) Proposta 
dels dies 3 de juny i 6 de setembre de 2021 
com a festius locals per l’exercici 2021, que 
quedà aprovada per unanimitat. 4) Sol·licitud 
de la subvenció de càrrecs electes 2020. 5) 
Moció en suport de les energies renovables 
i per la implantació de criteris d’integració 
paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri 
territorial al Decret 16/2019. 6) Moció per a 
la suficiència financera dels ens locals. 7) Moció de denúncia de 
l’espionatge polític i per demanar aclarir els fets del “Catalangate”. 
8) Donar compte de les Juntes de Govern. 9) Donar compte dels 
decrets d’Alcaldia. 10) Assumptes sobrevinguts. 11) Precs i pregun-
tes. I, 12) Torn obert de paraules. Totes les propostes sotmeses a 
votació foren acceptades per unanimitat, amb quatre vots a favor 
dels regidors de Fem Poble-AM i tres vots a favor dels regidors 
de Junts per Montmajor.

El 31 d’agost es va celebrar un Ple extraordinari, per aprovar el 
projecte bàsic i d’execució “Adequació i millora de l’edifici i espais 
lliures de l’Escola Girasol i supressió de barreres arquitectòniques”, 
així com la moció per a la suficiència financera dels ens locals pro-
moguda per les entitats municipalistes. Sotmeses les propostes 
a votació, s’acceptaren per unanimitat, amb quatre vots a favor 
dels regidors de Fem Poble-AM i tres vots a favor dels regidors 
de Junts per Montmajor.

El 4 de novembre tingué lloc el Ple de forma telemàtica, tot 
seguint les mesures i les restriccions per la Covid-19. L’ordre del dia 
fou el següent: 1) Aprovació de les actes anteriors. 2) Modificació 
de crèdit 3/2020 (per la millora de l’edifici de l’escola i per material 
esportiu inventariable). 3) Modificació de les ordenances 2021 
(el CCB ens exigia la derogació de les escombraries i l’ordenança 
de vehicles no s’havia publicat íntegrament). 4) Donar compte 
de la liquidació de l’exercici 2019 (un resultat pressupostari de 
12.644,33€, un estat del romanent de tresoreria per a despeses 
generals ajustat de 404.061,17€). 5) Donar compte de les Juntes 
de Govern. 6) Donar compte del decrets d’Alcaldia. 7) Assumptes 
sobrevinguts. 8) Precs i preguntes. I, 9) Torn obert de paraules.

El 21 de desembre se celebrà el darrer Ple de l’any 2020, el 
contingut del qual es mencionarà a El Solc 4.  

Juntes de Govern Local

La desena Junta de Govern Local de l’any es va celebrar el 
22 de juny. Com habitualment, s’aprovà l’acta anterior, així com 
factures, llicències d’obres, activitats i instàncies vàries. S’adjudicà 
el contracte de la prestació de serveis de la piscina municipal, i 
es formalitzà el contracte del socorrista per la piscina municipal. 
La Junta de Govern es donà  per  assabentada de la intervenció 
arqueològica programada al municipi del 17 al 31 d’agost de 2020, 
inclosa en el projecte d’investigació: “Estratègies d’ocupació del 
territori al Solsonès i Bages (Lacetània) durant la protohistòria 
i l’antiguitat”; autorització tramesa per la Direcció General del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. Es realitzaren 
prospeccions arqueològiques a les comarques del Bages, Solsonès 
i Berguedà per part del Centre d’Estudis Lacetans, sota la direcció 
de Ramon Cardona Colell i David Jimeno Jiménez.

La següent Junta va tenir lloc el dia 6 de juliol. Cal destacar la 
pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Berguedà i l’Ajuntament de Montmajor per l’ús de borses de 
personal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no 
estructural. S’aprovà la contractació per urgència d’una plaça 
d’informador turístic - dinamitzador/a pel Museu d’Art del Bolet, 
per tal de poder oferir el servei de visites durant els mesos d’estiu 
i part de la tardor. La responsable ha estat la Sra. Dolors Bernal 
i el museu estigué obert a partir del 18 de juliol els dissabtes, 
diumenges i festius, de 10h a 13h. També s’autoritzà el punt de 
pas a Montmajor per la Rider 1000, esdeveniment motociclista 
celebrat el 19 de setembre de 2020 i organitzat pel Moto Club 
Manresa. 
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La dotzena Junta de Govern Local se celebrà el 27 de juliol. Val 
a destacar que s’acceptà la proposta de Serveis Socials sol·licitant 
un ajut d’urgència social de 150€ en concepte de pagament d’una 
part de mensualitat de lloguer d’habitatge. El 9 de setembre de 
2020 hi hagué Junta i procedí amb normalitat i seguint l’ordre del 
dia estipulat. Entre d’altres, s’acordà el pagament social per cobrir 
les despeses relacionades amb el campus esportiu d’estiu 2020 
de diferents famílies del municipi, per un import total de 1.173€. 
Es formalitzà el contracte d’una mestra d’educació infantil per a la 
llar d’infants “El Cucut”, la Sra. Laura González Montilla, candidata 
seleccionada en el procés de selecció realitzat per l’Agència del 
Desenvolupament del Berguedà, per una durada de dos anys.

El 28 de setembre tingué lloc la catorzena Junta de l’any. A 
banda de l’aprovació de factures, i les llicències d’obres, activitats 
i instàncies vàries, destaquem la formalització del contracte per-
sonal laboral administratiu C1 a la Sra. Eva Pujol Canal, candidata 
que guanyà la plaça en el procés de selecció. S’aprovà la sol·licitud 
realitzada per la treballadora social, Ramona Dachs, d’un ajut 
d’urgència social en concepte de pagament d’una mensualitat de 
lloguer d’habitatge. També es procedí a l’aprovació de l’expedient 
de contractació, del plec de clàusules administratives de la licitació 
i la licitació de l’actuació “Substitució d’aixetes i canonades en mal 
estat al Dipòsit de Gargallà”, amb un pressupost d’execució per 
contracta de 60.437,99€. 

La quinzena Junta de Govern Local se celebrà el 14 d’octubre 
de 2020. Val a destacar: 1) L’aprovació de l’assegurança de respon-
sabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració 
de l’Ajuntament de Montmajor. 2) L’acord Marc – Implementació 
i manteniment de la plataforma de gestió d’expedients Gestiona, 
amb el Consell Comarcal del Berguedà. 3) L’annex a l’addenda 
de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016 -2019 per 
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament, en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries 
en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 
durant l’exercici 2020. 4) S’acordà sol·licitar una targeta Visa de 
prepagament recarregable a “Caixabank” que permeti fer rein-
tegraments en efectiu pel caixer automàtic i efectuar compres 
a través d’internet.

El 26 d’octubre va tenir lloc la setzena Junta. S’aprovaren 
dues propostes de serveis socials en concepte de mensualitats 
de lloguer per un valor de 1.950€. Destaquem l’aprovació de 
la liquidació de pressupost de l’exercici 2019, amb un resultat 
pressupostari ajustat de 12.644,33€, un estat del romanent de 
tresoreria per a despeses generals ajustat de 404.061,17€ i un 
estalvi net de 17.619,15€. També s’aprovà el calendari fiscal 2021, 
quedant estipulat de la següent manera:

Impost sobre béns immobles urbans 03/05/2021 05/07/2021

Impost sobre béns immobles rústics 01/09/2021 05/11/2021

Impost sobre béns immobles rústics construïts 01/09/2021 05/11/2021

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 05/03/2021 05/05/2021

Impost sobre activitats econòmiques 16/09/2021 16/11/2021

Taxa per gestió de residus domèstics - 1a fracció 03/05/2021 05/07/2021

Taxa per gestió de residus domèstics - 2a fracció 01/09/2021 05/11/2021

Taxa per gestió de residus comercials - 1a fracció 03/05/2021 05/07/2021

Taxa per gestió de residus comercials - 2a fracció 01/09/2021 05/11/2021

Taxa per subministrament d’aigua - 3r trimestre 2020 25/01/2021 26/03/2021

Taxa per subministrament d’aigua - 4t trimestre 2020 23/04/2021 25/06/2021

Taxa per subministrament d’aigua - 1r trimestre 23/07/2021 23/09/2021

Taxa per subministrament d’aigua - 2n trimestre 22/10/2021 24/12/2021

Impost béns immobles de característiques especials 03/05/2021 05/07/2021

Data Inici Voluntària / 
Domiciliació

CALENDARI FISCAL 2021

Data Fi Voluntària / 
Domiciliació Nova

Descripció
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El 9 de novembre va tenir lloc la dissetena Junta de Govern 
Local. Es seguí amb l’ordre del dia previst: aprovació de l’acta 
anterior, aprovació de factures, llicències d’obres, activitats i 
instàncies vàries, assumptes sobrevinguts i torn obert de 
paraules. S’aprovà una sol·licitud d’ajut social emesa per 
l’educador social de l’Equip Bàsic d’atenció Social (EBAS) 
per un import de 200€ per cobrir necessitats bàsiques d’una 
família, en concret, per ajudar a finançar un sistema de cale-
facció. També s’aprovà la proposta d’adquirir  una  televisió 
i una  web-cam  per  instal·lar a la sala de plens i així facilitar 
reunions telemàtiques.

El 23 de novembre se celebrà la divuitena Junta. Ressal-
tar que s’aprovà el Conveni entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Montmajor per fixar els termes de col-

laboració en establir la prestació del servei de lectura pública 
mitjançant un bibliobús de la Diputació al nostre municipi. 
També, l’adjudicació de l’obra de substitució d’aixetes i canona-
da en mal estat al dipòsit de Gargallà a l’empresa Aïllaments i 
Instal·lacions Rial, S.L. I s’aprovà el pressupost de 1.017,86€ per 
a l’adquisició de llibres en català amb més d’un centenar de lli-
bres per a la Biblioteca Municipal. A més, la regidora de Sanitat 
i Serveis Socials, Anna Noguera, fou convidada a la Junta de 
Govern i donà compte de la situació de la Covid-19, havent-hi 
hagut dos casos positius empadronats a Montmajor des de l’inici 
de la pandèmia segons les estadístiques oficials. 

El 14 de desembre, tingué lloc la dinovena Junta de Go-
vern Local i, el 21 de desembre, la vintena i darrera Junta de 
l’any 2020. El resum d’ambdues apareixerà a El Solc 4. 

El 12 de març de 2020 es va activar el Pla ProciCat per 
combatre l’expansió del coronavirus i, des de llavors -en un 
marc d’estat d’alarma i de confinament fins al mes de juny-, 
no hem parat de rebre un gran allau d’informacions durant 
un any estrany i convuls.  

L’estiu es presentava un xic més tranquil. Per exemple, a 
nivell comarcal, el 15 de juny de 2020, el Consell Comarcal 
del Berguedà va difondre el Pla de Desescalada en els equi-
paments esportius del Berguedà. En fase 3, a Montmajor es 
podia fer ús del camp de futbol, les piscines municipals i la 
pista poliesportiva amb un aforament limitat al 50%. El 18 
de juny de 2020, totes les regions sanitàries de Catalunya 
formaren una única unitat territorial i els ciutadans i ciutada-
nes es podien moure lliurement sense restriccions. La nova 
fase de “represa” va permetre recuperar totes les activitats, 
però calia seguir actuant amb responsabilitat i complir les 
mesures de seguretat: distància, higiene i mascareta. El 9 de 
juliol de 2020 entrà en vigor la Resolució SLT/1648/2020, de 
8 de juliol, per la qual s’establien noves mesures en l’ús de 
la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pan-
dèmia de la Covid-19. Les persones de sis anys en endavant 
estaven obligades a l’ús de mascareta a la via pública, als 
espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o 
que es trobés obert al públic, amb independència del man-
teniment de la distància física interpersonal de seguretat. El 
29 d’agost, entrà en vigor la resolució SLT/2107/2020, de 
28 d’agost, per la qual s’adoptaven mesures especials en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya. Resu-
midament, es prohibien les trobades i reunions de més de 
10 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. 

El mes de setembre, tal com s’havia anunciat, les esco-
les començaren amb el lema de “escoles obertes, escoles 
segures”, però tal com s’augurava, la segona onada de la 
pandèmia agafà més força el mes d’octubre. El 20 d’octubre 
de 2020, la Generalitat de Catalunya aprovà un paquet de 
mesures i ajudes urgents per als sectors més afectats en la 
contenció del coronavirus. El 25 d’octubre el Govern espa-
nyol va decretar un nou estat d’alarma, que estarà vigent 
fins al 9 de maig de 2021 i que dona certa autonomia als 
territoris de l’Estat per prendre mesures. Segons la Resolució 
SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, la Generalitat va decidir 
aplicar el toc de queda nocturn i es va restringir la circulació 
entre les 22h i les 6h. Els serveis de menjar a domicili i les 
activitats culturals podien tancar a les 22h. Ben aviat també 
es va decidir que durant els caps de setmana no es podia 
sortir del municipi. Aquestes restriccions es prolongaren 
quinze dies més.

El 19 de novembre de 2020 es feu públic el Pla d’obertu-
ra progressiva d’activitats i el Full de ruta per la revisió de la 
intensitat de les mesures adoptades en motiu de la segona 
onada epidèmica de SARSCoV-2 a Catalunya. I, el 21 de 
novembre, es publicà la Resolució SLT/2983/2020 al DOGC, 
per la qual es prorrogaven i es modificaven les mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de la Covid-19 al territori català.

L’Ajuntament de Montmajor ha estat atent a les infor-
macions actualitzades al voltant de la Covid-19 i n’ha fet 
difusió a través de les xarxes socials (grup de Whatsapp 
“Montmajor Informa”, Instagram). Per a més informació, 
consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus.

Especial Covid-19

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT
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En la següent taula s’inclouen les subvencions rebudes per la Diputació de Barcelona del juny 
al desembre de 2020, i inclou els ajuts que formen part del Catàleg de Serveis, els programes 
complementaris i el programa general d’inversions. Resumidament, informem de que ens han 
atorgat 20 recursos econòmics. Els 2 recursos tècnics han estat: 1) Delimitació d’urbanitzacions, 
nuclis de població, edificacions i instal·lacions del municipi de Montmajor, i 2) Actualització i re-
visió del Protocol d’actuació d’emergència de l’escola bressol “El Cucut”. Per altra banda, ens han 
denegat els 3 recursos següents: 1) Actualització del pla director d’abastament d’aigua potable 
de Montmajor, 2) Préstec de carpes per la Fira del Tractor, i 3) Mesures per a l’eficiència energètica 
en edificis municipals de Montmajor.

Subvencions de la Diputació de Barcelona

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT

Adquisició aparell de  mesura  portàtil Ajuntament de Montmajor Servei Salut Pública 1.076,00 €

Substitució d’aixetes i canonada en mal estat al  
dipòsit de Gargallà (Montmajor) Servei Salut Pública 49.948,75 €

Activitats culturals de les festes majors Oficina Estudis i Recursos Culturals 1.046,00 €

Material inventariable i noves tecnologies d’equipaments esportius Oficina Equipaments Esportius 2.837,57 €

Dinamització de l’activitat física i l’esport local Oficina Activitats Esportives 2.370,00 €

Finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils Àrea d’Educació, Esports i Joventut 1.646,15 €

Conservació de la infraestructura estratègica de 
prevenció d’incendis forestals (PPI) Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag 31.437,00 €

Finançament extraordinari per lluitar contra 
l’exclusió social d’infants i adolescents Servei Suport de Programes Socials 1.164,00 €

Finançament de l’àmbit de benestar social Servei Acció Social 1.619,36 €

Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà 
 i de l’espai urbà degut a la COVID-19 Servei Equipaments i Espai Públic 1.000,00 €

Finançament de programes educatius en petits municipis Gerència de Serveis d’Educació 1.808,00 €

Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis Oficina Activitats Esportives 1.350,00 €

Línia de suport a la garantia del benestar social Gerència de Serveis de Benestar Social 3.857,94 €

Programa sectorial per la millora de camins municipals Gerència de Serveis d’Infraestructures 
  Viàries i Mobilitat 54.836,44 €

Suport a la despesa corrent. PC Cap municipi  
enrere suport integral contra COVID-19 Direcció de Serveis de Cooperació Local 4.545,89 €

Suport a la despesa inversora. PC Cap municipi  
enrere suport integral contra COVID-19 Direcció de Serveis de Cooperació Local 1.948,24 €

Línia 1, sosteniment del servei de  
l’escola bressol municipal curs 2017-2018 Gerència de Serveis d’Educació 4.180,01 €

Línia 2, sosteniment del servei de  
l’escola bressol municipal curs 2018-2019 Gerència de Serveis d’Educació 7.446,08 €

Compra de llibres en català Gerència de Serveis de Biblioteques 1.018,00 €

Programa específic Treball, Talent i Tecnologia Servei Mercat de Treball 5.471,80 €

Centre gestor
Import 

formalitzat
Descripció
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Ajuts pel menjador i transport 
escolar pel curs 2020-2021

El 17 de juny de 2020, començà un dels primers terminis per 
la presentació dels ajuts de menjador i transport escolar pel curs 
2020-2021. Els terminis de presentació de les sol·licituds foren els 
següents: 

1. Per alumnes ja matriculats: a) Del 17 de juny al 8 de juliol de 
2020, per les presentacions telemàtiques. b) Del 17 de juny al 6 de 
juliol de 2020 per cita prèvia al Consell o per portar la sol·licitud a 
l’Ajuntament.

2. Per alumnes de nova matriculació: a) Del 9 al 22 de juliol de 
2020, per les sol·licituds telemàtiques. b) Del 9 al 20 de juliol de 2020, 
per cita prèvia al Consell o per portar la sol·licitud a l’Ajuntament.

 Hi havia 4 models (M1, M2, M3 i M4)  i cada model tenia dos 
tipus de sol·licitud: 1) Renovació de la sol·licitud (declaració jurada 
que no hi ha canvis), i 2) Nova sol·licitud o renovació de la sol·licitud 
amb canvis. Al següent enllaç es podia trobar tota la informació i els 
impresos  www.bergueda.cat/educacio.

 

Resposta de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvaments 
El 23 de juny, el Consistori va rebre la resposta del Sr. Manel Pardo 

i Sabartés, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, en relació a l’escrit que l’Ajuntament els va fer arribar res-
pecte a la necessitat de poder disposar de guaites a la torre del foc de 
juny a setembre. El Director General exposà que factors com la major 
freqüentació del medi natural per part de la ciutadania, la disponibilitat 
de mitjans tecnològics en temps real i la desestacionalització dels riscos 
d’incendi forestal associats a les condicions climàtiques del territori, 
requerien l’adopció de mesures de control del territori les 24 hores els 
365 dies a l’any i no únicament en període diürn de juny a setembre 
de forma discontínua. En definitiva, que es desestimava la petició de 
guaites a la torre de vigilància durant els mesos d’estiu.

S’aprova el Programa 
Complementari de Camins

El 25 de juny de 2020 es va aprovar el Programa Complementari 
de Camins de la Diputació de Barcelona, en el que hi entraven els 
municipis de menys de 20.000 habitants. En el cas de Montmajor, 
s’atorgà 27.418,22€ pel 2020 i la mateixa quantitat pel 2021. Enguany 
s’ha realitzat l’arranjament al camí de la Llena a Querol, amb una 
despesa de 13.818,66€, les cunetes de formigó a Gargallà, per un 
import de 9.060,48€, l’arranjament al camí de can Barri, amb una 
despesa de 3.626,36€, l’arranjament al camí que va al dipòsit de l’ADF 
de Ballarà (150,04€) i millores diverses.

L’Ajuntament de 
Montmajor promociona 

el municipi
El passat 15 de juny, l’Ajuntament de Montmajor va 

donar a conèixer un vídeo per promocionar turísticament 
el municipi i potenciar que la gent ens conegui i ens visiti. 
Encapçalat amb el títol: “Montmajor, un indret per desco-
brir”, en el vídeo es podien visualitzar diferents paratges del 
nostre territori, així com els diversos allotjaments de turisme 
rural: Querol, Casa Gumira, El Casó, Can Batlle, Cal Pairot, El 
Forn, Can Guilella, El Corral de Cal Vima i Cal Genís (aparta-
ment d’ús turístic). Se’n va fer difusió a diferents agències, 
associacions i mitjans de comunicació, com: l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà, l’Associació d’Hostaleria i 
Turisme, Regió 7, l’Aquí Berguedà, la revista Tasta, la revista 
Pànxing, Nació berguedà, TV Berguedà i ràdio Puig-reig.

El Consell treu a concurs 
les obres d’adequació del 

Museu del Bolet
Finalment, el 17 de juny de 2020, el Consell Comarcal 

del Berguedà va treure a concurs les obres que han de servir 
per potenciar aquest recurs turístic i cultural dotant-lo amb 
un major espai que permetrà ampliar l’oferta didàctica i 
divulgativa. L’objecte del contracte és adequar la segona 
planta de l’edifici del Museu de l’Art del Bolet de Montmajor. 
Aquests treballs comprenen la instal·lació d’un ascensor que 
comuniqui les dues plantes de l’edifici i l’adequació interior de 
tota una planta de 110 m2 de superfície construïda. L’objectiu 
final és, a part d’assegurar els requeriments de seguretat 
estructural, millorar en l’estalvi energètic i de salubritat així 
com les condicions d’accessibilitat. Aquesta licitació d’obres 
forma part i està finançat en part pel Projecte PO FEDER 
2014-2020 “Impuls dels recursos patrimonials al voltant de 
la Via Blava del Berguedà”. El pressupost de la licitació és 
de 101.567,87€ IVA inclòs. A principi de setembre sabérem 
que l’empresa a la que se li havien adjudicat les obres era “Ges-
tió d’Obres i Serveis Sostenibles, S.L.” (GEOSS), de Cardona.

Recordem que el Museu d’Art del Bolet va ser inaugurat 
el 18 d’octubre de 2003 i compta amb una col·lecció de 
més de 500 figures de bolets de ceràmica. Es tracta d’un 
projecte pioner i únic a nivell de Catalunya i de tot l’Estat 
espanyol, i molt probablement arreu d’Europa. Esmentar 
també que per la situació sanitària el Museu tancà les seves 
portes el 31 d’octubre de 2020. Les obres de la segona planta 
començaren a final de novembre i està previst que tinguin 
una durada d’uns 5 mesos. 
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El Dispensari de Montmajor
El 26 de juny de 2020, l’alcaldessa de Montmajor, Maria del 

Mar Monell, i la regidora de Sanitat i Serveis Socials, l’Anna No-
guera, es varen reunir al Consistori amb la Sra. Clotilde Farràs, 
Directora del CAP Cardona, amb l’objectiu de fer una anàlisi de 
la situació de la Covid-19. En aquell moment, ja es posà l’accent 
en que no es podia abaixar la guàrdia ja que es preveia un 
rebrot de cara al setembre o l’octubre -tal i com efectivament 
s’ha produït-. Pel que fa a l’atenció mèdica, les visites es van fer 
telefònicament o a través de videotrucada al CAP de Cardona i 
es valorava si calia fer una visita presencial. La Sra. Farràs recordà 
que no es podia acudir al CAP sense cita prèvia.

El 3 de setembre, 
la regidora de Sanitat 
i Serveis Socials, Anna 
Noguera, es va reunir 
amb el Sr. Jesús Abarca 
Lazo, tècnic de Preven-
ció de Riscos Laborals 
de la Direcció Unitat 
Bàsica de Prevenció de 
la Gerència Territorial 
de la Catalunya Central, 
amb l’objectiu de revi-
sar el Consultori de Montmajor i concretar quan es podia reobrir 
el Dispensari. I, el 8 de setembre, just l’endemà d’acabar la Festa 
Major de Montmajor, es va reobrir. Una metgessa i una infermera 
començaren a oferir atenció els dimarts, en horari habitual. Calia 
trucar al CAP de Cardona per concertar cita prèvia.

Es reobre el parc infantil
El 30 de juny de 2020, després de mesos sense poder acce-

dir-hi, es va tornar a obrir el parc infantil del nucli de Montmajor. 
Es van retirar els precintes que impedien l’accés a causa de 
l’emergència sanitària per la Covid-19 i es va procedir a la seva 
desinfecció. Amb la fase de represa, la prohibició del seu ús deixà 
de ser vigent arreu del país. 

Finalitzen les Reformes, 
Ampliacions i Millores (RAM) 

a l’escola Gira-sol

Les obres adjudicades pel 
Departament d’Ensenyament 
sota el títol “Actuacions de 
manteniment de l’escola Gira-
sol. Rehabilitació de cambra 
higiènica i substitució de les 
portes de les aules”, comença-
ren el dia 10 de juny i es van 
donar per finalitzades el 6 de 
juliol de 2020.
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El programa 
“Anem a Teatre”

El 14 de juliol de 2020, la Diputació de 
Barcelona ens comunicà que, atesa la situació 
esdevinguda per la Covid-19, les xifres de 
participació i la despesa del programa havia 
sofert canvis en relació al que es va pressu-
postar al novembre passat: l’import facturat el 
mes de desembre va ser de 643,03€, i l’import 
pendent d’abonar per Trifusió a l’Ajuntament 
de Montmajor era de 204,69€. Aquest curs 
2020-2021 els nens i nenes de l’escola 
Gira-sol de Montmajor aniran al teatre 
de l’Ametlla de Merola. Recordem que la 
programació està penjada a la web del 
programa: www.diba.cat/anemalteatre. 
I l’enllaç de la programació per al Berguedà 
és el següent: https://www.diba.cat/web/
anemalteatre/programacio/bbm

Reunió sobre la planta de 
residus industrials a Cercs

El 7 de juliol de 2020, l’alcaldessa de Montmajor, assistí a la reunió tele-
màtica al voltant de la tramitació del projecte d’autorització ambiental de la 
planta de valorització energètica de residus industrials que es vol promoure 
al terme municipal de Cercs. A la reunió hi assistiren el Conseller de Territori 
i Sostenibilitat, el Sr. Damià Calvet, l’equip de Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i la majoria d’alcaldes de la comarca del Berguedà. El Conse-
ller explicà el punt en el que estava la incineradora de Cercs. Recordà que 
no és un projecte públic que es faci des de la Generalitat de Catalunya sinó 
que es tracta d’uns promotors que han entrat el projecte i la Generalitat 
ha de valorar si els informes són favorables i seguir tots els tràmits. Tots 
els Ajuntaments de la comarca juntament amb el Consell Comarcal del 
Berguedà expressaren estar en contra del projecte -30 de 31 municipis van 
aprovar per Ple la moció en contra de la incineradora- i demanaren que es 
tingués en compte la visió política conjunta de la comarca.  

S’aprova la inclusió al 
Catàleg de 2 recursos 

econòmics nous i 
14 fons de prestació

El 9 de juliol de 2020 s’aprovaren 2 recursos econòmics: 1) Fi-
nançament de cursos de transicions educatives i 2) Finançament 
de projectes innovadors de transicions educatives. El termini de 
sol·licitud d’aquestes ajudes era del 13 de juliol al 5 d’octubre. Els 
fons de prestació de finançament extraordinari que s’aprovaren 
són: 1) Reforç de professionals dels serveis socials bàsics, 2) Contra 
l’exclusió social d’infants i adolescents, 3) Abordatge integral de 
violències masclistes, 4) Agents d’acció comunitària a l’espai pú-
blic, 5) Planificació digital per a museus locals, 6) Digitalització de 
mercats municipals, 7) Serveis locals d’ocupació (20-21), 8) Xarxa 
d’oficines tècniques laborals (20-21), 9) Xarxa d’observatoris de 
desenvolupament econòmic local (20-21), 10) Centres locals de 
serveis a empreses (20-21), 11) Activitats educatives, esportives 
i juvenils, 12) Promoció i dinamització d’activitat esportiva local, 
13) Impuls de l’activitat esportiva a petits municipis, i 14) Neteja, 
desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà de l’espai 
urbà degut a la Covid-19. Aquests fons de prestació són resultat 
de l’execució d’una part del pla de xoc aprovat pel govern de la 
Diputació de Barcelona. Són aportacions econòmiques que es 
reparteixen directament entre els municipis que compleixen els 
criteris marcats en les bases i l’únic que cal és fer l’acceptació i la 
justificació de les despeses. El 30 de juliol, es publicà la resolució 
de la concessió de fons de prestació del Catàleg de serveis 2020, 
aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 

Es convoca una 
plaça d’administrativa 

al Consistori
L’administrativa Anna Escalé, després de la 

maternitat, comunicà la renúncia a la seva plaça 
d’administrativa i el 15 de juliol es publicà la 
convocatòria i les bases per la selecció d’una plaça 
d’administratiu/va laboral i la creació d’una borsa 
de treball a l’Ajuntament de Montmajor. Al butlletí 
oficial de la província van aparèixer publicades 
les bases que regien la convocatòria per a la con-
tractació de la plaça. El termini de presentació de 
sol·licituds fou de vint dies naturals i finalitzà el 4 
d’agost. Els successius anuncis d’aquesta convo-
catòria, es publicaren al tauler d’anuncis de l’Ajun-
tament i a la pàgina web http://montmajor.cat. 
S’hi presentaren 21 persones, de les quals dues en 
restaren excloses per no aportar la documentació 
requerida. L’examen se celebrà el 23 de setembre 
al Local del Comú de Montmajor i s’hi presentaren 
8 persones. Finalment, la Sra. Eva Pujol Canal gua-
nyà la plaça i l’1 d’octubre de 2020 s’incorporà al 
Consistori.
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El 17 de juliol de 2020 tingué lloc la presentació del Servei de 
Primera Acollida al Local del Comú per part de la Marta Subirana, 
cap del servei d’immigració del Consell Comarcal del Berguedà i 
Marian El Badaoui, tècnica del servei d’acollida. La xerrada infor-
mativa comptà amb l’assistència de l’alcaldessa de Montmajor, 
Maria del Mar Monell; la regidora de Sanitat i Serveis Socials, Anna 
Noguera; la regidora de comunicació, Montse Davins; i l’assistenta 
social, Ramona Dachs. El Servei de Primera Acollida és un conjunt 
d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de for-
mació i informació de les persones nouvingudes. Inclou l’acompa-
nyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims 
per facilitar el fet de viure i treballar a Catalunya. Les persones 
estrangeres poden comptar amb un servei d’assessorament jurídic 
(consultes a una advocada amb cita prèvia), el servei d’acollida (per 
totes les persones estrangeres empadronades a Catalunya i majors 

Tècniques del CCB presenten 
el Servei de Primera 

Acollida a Montmajor

de 18 anys), i la formació (en llengua catalana, en coneixements 
laborals i en coneixements del municipi i del país d’acollida). Se-
gons l’actual llei d’estrangeria, per l’obtenció del NIE, cal: 1) 3 anys 
mínims d’empadronament, 2) un domini bàsic del català i el castellà 
-aprovar el curs de formació-, i 3) no tenir antecedents penals en 
el país d’origen. Per realitzar el mòdul de català, cal omplir la sol-
licitud d’inscripció al curs i una fotocòpia del passaport. Es sondejà 
la possibilitat de fer un curs intensiu i s’acordà de tirar-lo endavant 
a partir del dia 1 de setembre, de dilluns a divendres, de 18h a 
20h. El curs finalitzà el 6 d’octubre i els assistents valoraren molt 
positivament la iniciativa i la tasca feta.

De fet, el grup quedà tan satisfet i motivat que el dilluns 19 
d’octubre es començà un segon curs per avançar en el nivell bàsic 
de llengua catalana, amb una dedicació de tres dies la setmana 
(dilluns, dijous i divendres de 18.30h a 20.30h), fins a final d’any 
2020. El 2 de novembre, el curs passà a ser on line per evitar la 
propagació de la Covid-19. Tanmateix, degut a les dificultats 
tècniques de bona part dels assistents en mantenir la programa-
ció via telemàtica, aquesta iniciativa no prosperà i a meitats de 
novembre es deixà de fer.

El 21 de juliol de 2020, l’alcaldessa de Montmajor, Maria 
del Mar Monell, va assistir a la videoconferència convocada per 
Esquerra Republicana de Catalunya i la Diputació de Barcelona 
que tenia per objectiu facilitar informació sobre el Pla General 
d’Inversions (PGI) -més conegut com a Meses de Concertació- 
que s’aprovà per Ple el 30 de juliol. Totes les alcaldies, caps de 
l’oposició, diputats/des i consellers/es comarcals de la demarca-
ció de Barcelona, hi estaven convocades. Hi van assistir un total 
de 81 participants. La Diputada comarcal, Mireia Besora, restà 
a disposició de tots els alcaldes i alcaldesses del Berguedà per 
ajudar i assessorar en els projectes a presentar tenint en compte 
els criteris de puntuació. S’informà que es podien presentar un 
màxim de 3 projectes, amb el benentès de que, si un projecte era 
desestimat, se’n podia presentar un altre al seu lloc. 

La dotació de cada ens es distribueix en dues línies: Línia de su-
port 1 “Projectes sostenibles”: amb el 80% de la dotació garantida. 

Es pot destinar al finançament de fins a tres projectes d’inversió o 
manteniment sostenible proposats per l’ens destinatari. Línia de 
suport 2 “Fons incondicional d’inversió”: amb el 20% restant de 
la dotació. No requereix de sol·licitud prèvia i es podrà destinar 
al finançament de despeses d’inversió generalista de l’ens. El 30 
de juliol, s’aprovà el Programa General d’Inversions al Ple de la 
Diputació de Barcelona, i al municipi de Montmajor s’atorgà la 
dotació econòmica de 356.840,62€: 285.472,50€ per a la línia 1, i 
71.368,12€ per a la línia 2. El mes d’octubre de 2020 l’Ajuntament 
de Montmajor concretà els tres projectes a realitzar: 1) “Rotonda 
d’accés a les Alzines de Montmajor”, per un import de 100.000€, 2) 
“Adequació del camí de vianants que uneix el nucli de Montmajor 
amb les Alzines”, per un import de 85.000€, i 3) “Millora d’infraes-
tructures municipals”, per un import de 100.472,50€. Està prevista 
una modificació del segon projecte (acceptat al PUOSC). El mes 
de març de 2021 es lliuraran les memòries valorades, el projecte 
executiu i altres informes addicionals.

Pla General d’Inversions (PGI)
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El 22 de juliol de 2020 l’Ajuntament de Montmajor tingué una reunió telemàtica amb urbanisme per intentar solu-
cionar problemes que afecten a veïns del poble. Hi assistí l’alcaldessa, Maria del Mar Monell, la secretària del Consistori, 
Marta Bover, l’arquitecte municipal, Joan Manuel Serarols, el cap del Servei Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, 
el Sr. Ricard Torras, la tècnica del Servei Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central, la Sra. Anna Reguant, i veïns del 
municipi. Es preveu que l’encontre permeti agilitzar alguns tràmits i facilitar gestions.

Reunió telemàtica amb la Comissió d’Urbanisme

La Llar d’infants el Cucut: 
endarreriments i posada a punt

Reunió d’alcaldes 
i alcaldesses del 

Berguedà
El 27 de juliol ,  hi hagué reunió 

telemàtica d’alcaldes i alcaldesses del 
Berguedà per encàrrec de la Delega-
ció del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’objectiu, entre altres, 
d’informar sobre l’estat de la situació 
en referència a les dades epidemio-
lògiques del Berguedà i mesures en 
relació a la Covid-19. L’alcaldessa de 
Montmajor, Maria del Mar Monell, hi 
assistí, juntament amb la Delegada del 
Govern a la Catalunya Central, la Sra. 
Alba Camps; el Director dels Serveis 
Territorials d’Interior de la Catalunya 
Central, el Sr. Eduard Freixedes; la Cap 
de la Unitat de Compra de Serveis de la 
regió sanitària de la Catalunya Central, 
la Sra. Teresa Sabater; la Sub-directora 
regional a la Catalunya Central de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
la Sra. Imma Cervós; la responsable de 
Protecció Civil a la Catalunya Central, la 
Sra. Agnès Centellas; la Consellera Co-
marcal de Sanitat, la Sra. Anna Maria Ser-
ra i alcaldes i alcaldesses de la comarca. 
La reunió va servir per explicar les dades 
del Berguedà, on teníem una situació 
plàcida sobre els casos de la pandèmia 
però igualment s’han de prendre deci-
sions per prevenir el contagi. Protecció 
civil va informar sobre els plans sectorials 
de desconfinament. Van posar en valor 
la feina que els ajuntaments fan al món 
local perquè són coneixedors de la seva 
realitat i són clau per tallar cadenes de 
transmissió. La Delegada del Govern de 
la Catalunya Central, la Sra. Alba Camps, 
recordà que cal no abaixar la guàrdia.

El 24 de juliol, el Departament d’Educació informà a l’Ajuntament sobre el proce-
diment de finançament de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal. 
La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’import sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, 
modifica, en l’article 172, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, en el sentit que afe-
geix una Disposició Addicional Trentena, dedicada al finançament de les escoles bressol 
municipals, tant pel que representa finançar el cost de la plaça com pel que implica un 
retorn del finançament que es va deixar d’efectuar a partir del curs 2012-2013. Segons 
els procediments de càlculs, l’import corresponent al finançament del curs 2019-2020 
de la llar d’infants el Cucut és de 6.500,00€. L’import corresponent als endarreriments 
és de 2.542,86€ i l’import total calculat per a l’exercici pressupostari 2020, corresponent 
al finançament de les places de les llars d’infants i escoles bressol per al curs 2019-2020, 
més la part proporcional dels endarreriments, ascendeix a la quantitat de 9.042,86€. 
L’ingrés d’aquests endarreriments ha permès, en part, posar a punt la Llar d’Infants el 
Cucut de Montmajor per al curs 2020-2021, que ha consistit en posar parquet al terra i 
part de parets per aconseguir una millor comoditat i calidesa per tots els infants. 
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El 27 de juliol, el Departament d’Educació envià instruccions relatives al tancament de la 
vinculació de les targetes moneder amb els ajuts individuals de menjador corresponents al tercer 
trimestre del curs escolar 2019-2020. El saldo que encara tinguessin disponible s’havia d’exhaurir 
abans del dia 31 de juliol de 2020. A partir d’aquesta data, el Departament d’Educació inicià el 
procediment per recuperar els saldos que hi poguessin restar i deixar les targetes amb saldo zero. 
Les famílies havien de conservar les targetes i a l’inici del curs 2020-2021, durant el mes de setem-
bre, les havien de tornar al centre educatiu, donat que les targetes encara estaven actives.

Targetes 
moneder del 

menjador 
escolar

El 28 de juliol el Consell Comarcal del 
Berguedà organitzà una reunió presencial 
i/o telemàtica per poder comentar els esbor-
ranys de la licitació dels menjadors escolars 
de les escoles de la Valldan, Princesa Làscaris 
de Casserres i l’escola Gira-sol de Montmajor. 
Hi havia convocats els regidors d’educació 
dels tres ajuntaments, representants de les 
AMPA, i representació de les escoles. En el 
nostre cas, hi va assistir la regidora d’Ense-
nyament, Montse Davins, la Presidenta de la 
Junta Directiva de l’AMPA, Montse Perarnau, 
representants de la comissió de menjador, 
Marta Rigall i Roser Busquets, i la Directora 
de l’escola, Jordina Subirana. La reunió va 
estar dirigida pel gerent del CCB, el Sr. Edu-
ard Barcons, i la tècnica d’educació del CCB, 
Neus Padrós, explicà els plecs administratius 
i tècnics per fer el concurs dels lots i cobrir 
la necessitat expressada en el seu moment 
en relació a fer un menjador amb una ali-
mentació més saludable. El contracte amb 
l’empresa guanyadora del concurs és per un 
any, amb dos anys de pròrroga. Recordem 
que tant la gestió respecte el cobrament del 
servei de menjador com una petita quantitat 
per material anirà a càrrec del Consell. 

El 31 de juliol, el Consell Comarcal del 
Berguedà publicà la licitació referent al servei 
de menjador amb modalitat de càtering i 
transport de les escoles Princesa Làscaris de 
Casserres i Gira-sol de Montmajor i al servei de 
menjador amb modalitat de càtering, trans-
port i servei de monitoratge de l’escola La 
Valldan de Berga. Un dels objectius d’aquesta 
licitació era la promoció de l’economia local 
de la comarca i, en concret, de la seva produc-
ció agrícola i ramadera. A més a més, s’apostà 
per una modalitat de menjador saludable i 
sostenible i es tingueren en compte criteris de 
sostenibilitat social i ambiental. Les empreses 
que es volien presentar a la licitació podien 
consultar  tota la informació al següent en-
llaç: https://bit.ly/31dHeuF 

El 7 d’agost, l’alcaldessa de Montmajor, 
Maria del Mar Monell, i la regidora d’Ense-
nyament, Montse Davins, es varen reunir 
amb l’AMPA de l’escola Gira-sol. Hi va assistir 
la Presidenta de l’AMPA, Montse Perarnau; 
la tresorera, Olga Barcons, i representants 
de la comissió de menjador, Marta Rigall i 
Roser Busquets. Es revisaren les darreres 
modificacions que s’havien inclòs al plec de 
clàusules, com l’horari d’entregar el dinar. 
S’acordà que l’AMPA assumiria el cost de 
l’aigua del menjador i que l’Ajuntament 
demanaria pressupost per un descalcifi-
cador. El preu de la partida alimentària i el 
cost de la gestió de la cuina es tancà a 4,10€ 
amb IVA, i el preu total amb el monitoratge 
inclòs l’Ajuntament acordà de mantenir-lo 
a 6,20€ el menú i no ascendir-lo al topall de 
6,33€, com succeeix en altres escoles. 

El dia 31 d’agost hi va haver l’acte de la 
sessió d’obertura del  sobre A de la licitació 
per la contractació del servei de menjador 
escolar de les escoles La Valldan, Princesa 
Làscaris i Gira-sol pels cursos 2020-2023. 
Es presentaren 6 empreses: 1) Treball i 
experiència en cuinats S.L., 2) Cuinem per 
a tu, S.L., 3) Cal Montra, S.L., 4) Restaurant 
Baixador, S.L., 5) Marelcuina de proximitat, 
SCCL, i 6) Ca la Gana, S.L. El 4 de setembre 
es va procedir a l’obertura del sobre C i, el 
7 de setembre, sortí la proposta d’adjudi-
cació i el CCB comunicà a l’Ajuntament de 
Montmajor i a l’escola Gira-sol que l’em-
presa guanyadora del concurs i la que més 
s’ajustava a les condicions sol·licitades era 
el restaurant Baixador, S.L.

El 9 de setembre de 2020, ens trobàrem 
presencialment al menjador escolar de 
Montmajor les següents persones: Montse 
Davins, regidora d’Educació, Jordina Subi-
rana, Directora de l’escola Gira-sol, Olga 
Barcons, tresorera de la Junta Directiva 
de l’AMPA, Marta Rigall, representant de 

la comissió de menjador, Roser Busquets, 
membre de la comissió de menjador, 
Griselda Puig, Directora de la llar d’infants 
“El Cucut”, Trinidad Cózar, coordinadora 
del servei de menjador, Marta Subirana, 
tècnica del Consell Comarcal del Berguedà 
i Francesc Serralvo, del restaurant Baixador 
de Puig-reig. La finalitat fou, per una banda, 
fer una primera presa de contacte amb 
el menjador escolar i, per l’altra, resoldre 
dubtes concrets pel que fa a la gestió dels 
rebuts. Es perfilaren detalls per a que tot 
estigués llest per a l’inici de curs. 

La situació del menjador escolar de l’escola Gira-sol

A principi de curs, el Consell Comarcal 
del Berguedà organitzà una formació on 
line sobre les mesures de prevenció contra 
la Covid-19 als menjadors escolars, i hi assis-
tiren les tres monitores de l’escola Gira-sol i 
la Llar d’Infants el Cucut de Montmajor: Trini 
Cózar, Griselda Puig, i Elena Rodríguez. 

Per altra banda, segons la reunió que 
va mantenir la Marta Bover, secretària de 
l’Ajuntament, amb la tècnica d’educació 
del CCB, la Neus Padrós, el Departament 
d’Ensenyament assumirà el cost de vigi-
lància del període del confinament. Es 
va emetre un certificat amb el cost en 
concepte de vigilància, tal com sol·licità el 
CCB, tot i que encara es desconeix l’import 
que assumirà el Departament.
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El 29 de juliol hi va haver una reunió de treball d’alcaldes, 
alcaldesses, caps de llista de l’oposició, i consellers i conselleres 
comarcals amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació del Govern de Catalunya, la Sra. Teresa Jordà. Es 
comptà amb l’assistència del Director Oriol Ansón, el Cap Serveis 
Territorials Ramon Lletjós, el subdirector de boscos Enric Vedell i la 
delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps. L’objectiu 
era conèixer de primera mà les necessitats del territori. El dinar 

Trobada d’agricultura amb la Consellera Teresa Jordà
de treball es va desenvolupar en un ambient còmode, amable i 
molt distès, on es va poder conversar sobre les necessitats i re-
alitats dels municipis amb la seva diversitat, demanant una alta 
comunicació entre estaments i la necessitat d’ajuda dels ens su-
pramunicipals vers els ajuntaments. Montmajor és un municipi on 
la seva economia es basa en l’agricultura i l’alcaldessa, Maria del 
Mar Monell, demanà que es tingui en compte la tasca de les ADF 
i s’ajudi als agricultors, que són els que mantenen el territori.

L’església de Sant Pere i Sant Feliu 
de Lluelles és un edifici construït l’any 
1043 amb una important càrrega his-
tòrica. Situada al terme municipal de 
Montmajor, també cobreix l’àmbit de 
Navès i està a cavall de dos municipis, 
dues comarques i dues províncies. 
Recordem que gràcies a la iniciativa 
sorgida d’un grup de parroquians de 
Navès i Montmajor, a final de 2019 es 
signà el conveni de col·laboració entre 
el Bisbat de Solsona, l’Ajuntament de 
Montmajor, l’Ajuntament de Navès i la 
representació dels parroquians de Sant 
Feliu de Lluelles, per a la realització de 
diverses actuacions de restauració de 
l’església parroquial de Sant Pere i Sant 
Feliu de Lluelles. 

Finalitzen les obres de restauració 
a l’església de Sant Feliu de Lluelles

Tal com estava previst, les obres de 
l’església de Sant Feliu quedaren enlles-
tides abans de l’1 d’agost, i l’església va 
poder lluir de ple per la Festa Major. El ma-
teix dia, l’alcaldessa de Montmajor, Maria 
del Mar Monell, i el regidor d’obres, Xavier 
Cano, visitaren l’església i van poder com-
provar el gran canvi que havia fet.
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Actualització de la web de l’Ajuntament
Recordem que el 12 de febrer de 2020, la Sra. Montserrat Creix Carré, del Servei d’Assistència Municipal i Suport Es-

tratègic de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, dins la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius de la Diputació de Barcelona, visità el Consistori per posar fil a l’agulla a l’actualització de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Montmajor. El 6 de juliol es va fer una formació telemàtica per modificar els continguts i actualitzar 
la pàgina web i a partir del 10 d’agost ja poguérem gaudir de la nova web de l’Ajuntament, més moderna, dinàmica i 
completa. Us animem a visitar-la!

El 3 d’agost, hi hagué una reunió virtual amb el Director 
General de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya, el Sr. 
Josep González Cambray i el Conseller d’Educació de la Gene-
ralitat, el Sr. Josep Bargalló, per tal d’informar dels detalls de la 
represa de l’activitat als centres educatius al setembre i atendre 
dubtes i qüestions. Es treballà a partir dels documents següents: 
“Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organitza-
ció dels centres educatius per al curs 2020-2021”, “Instruccions 
per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya”, i 
“Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius 
en el marc de la pandèmia”. La regidora d’Ensenyament, Montse 
Davins, va participar a la reunió virtual, juntament amb més de 
220 regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses, i persones del 
Departament d’Educació. En primer lloc, la Secretària General 
d’ERC, la Sra. Marta Vilalta Torres, donà la benvinguda als assis-
tents desitjant que l’inici de curs escolar anés de la millor manera 
possible. Calia anar-nos adaptant a les recomanacions de Salut i 
garantir que la convivència es fes amb la màxima seguretat tot 
seguint els protocols d’actuació. Explicà que el Departament 
d’Educació treballava amb un objectiu molt clar: “volem escoles 
obertes, escoles segures, garantir el dret a l’educació i ser entre 
tots i totes, els agents que ho facin possible”. En segon lloc va 
intervenir la Vicesecretària General d’Acció Política, la Sra. Sara 
Bailac, i explicà que l’obertura de l’escola és un gran repte de país 
i el grup local ha de ser cooperador per a que aquesta obertura 
es faci amb la màxima tranquil·litat tant per a les famílies com 
per als professionals. Seguidament, va comparèixer el Conseller 
d’Educació, el Sr. Josep Bargalló. Va exposar que el servei educa-
tiu és un servei públic essencial i havíem d’obrir les escoles amb 
la màxima normalitat possible, seguint les mesures sanitàries. 
Amb la màxima “normalitat” significava garantir l’assistència 
presencial -si més no fins a 4t d’ESO-, com la millor mesura pe-
dagògica, social i comunitària. Salut donà la mesura d’establir 
“grups bombolla” o “grups compactes”, amb professorat estable, 
per permetre que la docència pogués fer-se sense alterar-se en 
excés. Caldria entrar i sortir dels centres de forma esglaonada 

o mantenir distància entre grups dins l’espai del menjador. El 
Conseller exposà que s’havia optat per fer un seguit d’inversions 
molt potents davant una crisi econòmica greu: es tractava d’una 
aportació extraordinària de 470 milions d’euros, per poder tirar 
endavant tres plans: 1) Noves contractacions (8.258 treballadors 
entre personal docent i personal d’atenció educativa -auxiliars, 
educadors socials, integradors socials, vetlladors, monitors, etc.-, 
prioritzant les sobreràtios per intentar baixar-les i els centres 
que tenen índexs més elevats de complexitat). 2) Pla d’educa-
ció digital (facilitar dispositius a tots els centres a partir de 3r 
d’ESO, eines i recursos tecnològics com xarxa interna, wifi i fibra 
òptica, i aparells per dotar al professorat i els alumnes en cas de 
confinament). I 3) Pla de millora de les oportunitats educatives 
(per evitar la segregació). També explicà el procediment a seguir 
en cas que un nen/a tingués febre: se l’aïllaria en un espai del 
centre previst per això, els docents es posarien en contacte amb 
la família i el CAP de referència (hi hauria un telèfon de contacte 
urgent) i hi hauria un metge especialista per prendre les regnes 
del cas. Se li realitzaria una PCR i en funció del resultat es deci-
diria si aïllar el grup o no. Acabà la seva exposició recordant la 
importància de generar confiança als docents, a les famílies i a 
l’alumnat. En quart lloc va parlar el Director General de Centres 
Públics, el Sr. Josep González Cambray, qui va insistir en que un 
dels objectius principals del setembre era transmetre seguretat 
i confiança als professionals de l’educació i a les famílies. A la 
reunió es va treballar a partir de: 1) Unes instruccions pedagò-
giques, 2) El Pla aprovat pel Procicat respecte a què han de tenir 
en compte els centres per poder desplegar el seu projecte edu-
catiu minimitzant els riscos de contagi, que es basa en 4 eixos: 
a) higiene i ús de mascareta, b) neteja, ventilació i desinfecció, 
c) grups estables, i d) la gestió dels casos. Tot els centres ja van 
lliurar el seu pla d’organització i el setembre quan s'hagués 
aprovat pel Consell Escolar ja seria definitiu. També informà de 
que actualment existeix la figura del “gestor Covid” i que n’hi 
hauria a tots els CAP. S’obrí el torn de preguntes i finalment la 
Marta Vilalta feu el tancament de la sessió.

Reunió amb el Conseller d’Educació i 
el Director General de Centres Públics
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El 5 d’agost de 2020, l’alcaldessa de Montmajor, Maria del 
Mar Monell i el regidor de Cultura i Festes, Ramon Riba, es varen 
reunir amb un dels responsables de la Colla de Geganters del 
Comú de Montmajor, David Tristany. L’objectiu era acabar de 
concretar la ballada de gegants a la Festa Major de Montmajor. 

Reunió amb la Colla de Geganters del Comú de Montmajor
Es va confirmar que el Mercat i Tradició de Montmajor d’enguany 
quedava anul·lat i s’acordà que es difondria un vídeo informatiu a 
través de les xarxes socials. El David Tristany també informà que 
aquest any se celebrava el 30è aniversari dels nans de Montmajor 
el 23 de setembre.

Què passa amb els romanents municipals?

El 6 d’agost de 2020, el MH President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, envià aquesta carta a tots els alcaldes 
i alcaldesses de Catalunya:

Com a president de la Generalitat de Catalunya he reclamat insistentment al president del Govern 
espanyol que permeti a tots els ajuntaments de Catalunya la utilització de la totalitat dels romanents 
municipals per poder-los destinar a desenvolupar polítiques d’emergència social i fer front a la crisi soci-
oeconòmica que estem patint a conseqüència de la COVID-19.

Lamentablement hem sabut que el Govern de l’Estat espanyol, no solament no ha escoltat la demanda 
del Govern de la Generalitat i de la gran majoria dels ajuntaments de Catalunya, sinó que, en una decisió 
unilateral, retindrà per a si mateix els romanents dels vostres municipis. L’Estat “s’apropia” la bona gestió de 
molts ajuntaments i s’endú per a un ús que desconeixem milers de milions d’euros de Catalunya que servi-
rien per invertir en els vostres pobles, viles i ciutats i per beneficiar, segons els vostres criteris i prioritats, els 
veïns i veïnes, famílies, autònoms, empresaris, entitats i tots els sectors que estan patint aquesta crisi. 

Davant d’aquest greuge, el Govern de la Generalitat iniciarà tots els tràmits legals necessaris per recórrer 
aquesta decisió, així com la interposició del recurs d’inconstitucionalitat pertinent. Com a President de 
la Generalitat seré al vostre costat en totes les accions legals que de ben segur exercitareu per fer front a 
aquest gravíssim perjudici als ciutadans que representeu.

De la mateixa manera, també us demano que emprengueu totes les accions per impedir i evitar que 
l’Estat pugui utilitzar, de forma injusta, insolidària i unilateral, els recursos que han d’estar destinats a 
la millora dels serveis i l’atenció que els ciutadans i ciutadanes dels vostres municipis mereixen, perquè 
els ajuntaments, dins les singularitats de cadascú, heu de poder decidir de manera plena el destí dels 
romanents municipals.

Quim Torra i Pla
Barcelona, 6 d’agost de 2020

Després de mesos de debat i de moguda, el 20 d’octubre de 2020, el Congrés va aprovar de manera definitiva la sus-
pensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021, de manera que els ajuntaments podrien fer ús dels seus romanents 
per abordar les necessitats derivades de la pandèmia i contribuir a pal·liar les conseqüències econòmiques que se’n deri-
ven. Aquesta mesura té implicacions directes per al conjunt d’entitats locals. Es seguirà treballant per assolir l’acord que 
permeti als ajuntaments accedir a un fons Covid, el qual s’haurà de concretar en el nou decret de mesures econòmiques 
per als ens locals. Es tracta d’una victòria del municipalisme que va saber plantar-se davant un govern de PSOE/Podem 
que pretenia prendre els romanents municipals.
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Convocatòria 
de subvencions 
per la millora i 

manteniment de 
camins 

El passat dia 6 d’agost la Direcció General 
de Polítiques de Muntanya de la Generalitat de 
Catalunya va informar de la imminent convoca-
tòria de subvencions per actuacions de millora 
i manteniment de camins de la xarxa veïnal i 
rural a les comarques de muntanya i a l’Aran; 
convocatòria on els beneficiaris ho podran ser 
exclusivament els consells comarcals de les co-
marques de muntanya (Alta Ribagorça, Alt Urgell, 
Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà,  Pa-
llars Sobirà, Ripollès, Solsonès)  i el Conselh Ge-
nerau d’Aran. Segons ens va informar la Direcció 
General, el Berguedà disposaria de 242.079€ per 
tal d’emparar actuacions a executar abans del 30 
de novembre de 2020 en els següents àmbits: a) 
Actuacions en camins d’accés a nuclis, habitatges 
disseminats i serveis bàsics, b) Actuacions en ca-
mins d’accés a punts d’interès econòmic (espais 
agroforestals, àrees turístiques o paisatgístiques), 
i c) Actuacions d’emergència necessàries per a 
l’adequada circulació dels camins. El Consell Co-
marcal del Berguedà havia d’adreçar una petició 
a la Generalitat en el termini de 20 dies naturals 
després de la publicació de la convocatòria, per 
aquells ajuntaments que tinguessin possibles 
intervencions que s’adaptessin en els àmbits 
anteriorment esmentats, que tinguessin un cost 
sense IVA inferior a 40.000€ i que es poguessin 
executar abans del 30 de novembre. S’havia 
d’enviar la documentació requerida abans del 
dia 31 d’agost per mitjà d’EACAT i, una vegada 
rebudes totes les demandes, els serveis tècnics 
realitzarien una valoració de les propostes, el 
Consell de Presidència hauria d’aprovar la selec-
ció dels camins i es procediria a firmar un conveni 
entre les dues parts, on quedés constància que el 
Consell esdevenia part executora; l’autorització 
expressa de l’ajuntament per tal d’intervenir en 
el camí; l’assumpció per part de l’ajuntament 
de costos de redacció dels projectes, de direc-
ció d’obra i de publicitat, etc. L’Ajuntament de 
Montmajor presentà el projecte “Actuació al 
camí del dipòsit de can Barri”, amb un pressupost 
de licitació de 39.170,84 euros. Tanmateix, se’ns 
denegà l’ajut.

Reunions amb responsables de 
l’Associació Ndimbalante

El 7 d’agost, l’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Monell i la regidora 
d’Ensenyament, Montse Davins, es varen reunir amb dues de les responsables 
de l’associació Ndimbalante, la cofundadora Neus Fulladosa i la representant del 
Berguedà, Núria Canudas. Aquesta associació es creà el 2018 per desenvolupar 
projectes al poble de Njoben (Gàmbia). La necessitat de crear un espai segur per 
als nens i nenes d’entre 4 i 7 anys els va dur a crear l’escola Ndimbalante, que acull 
a més d’un centenar d’infants. Fins al moment les seves fonts de finançament 
han estat bàsicament tres: 1) la venda de productes confeccionats per la mateixa 
associació, 2) les donacions de particulars i 3) els ajuts d’empreses privades. Ara, 
però, tenen altres projectes importants per a desenvolupar, com la creació d’un 
forage d’aigua per abastir el poble d’uns 500 habitants i requereixen de cercar 
col·laboracions amb l’administració pública. L’Ajuntament de Montmajor es va 
reafirmar en la interessant iniciativa i la seva voluntat d’ajudar al poble gambià. 
Fruit d’aquesta bona entesa, s’ha seguit treballant per concretar quines accions 
concretes es poden dur a terme a Njoben.

El 10 d’agost, la regidora d’Ensenyament i Comunicació, Montse Davins, 
mantingué una conversa amb el responsable d’Àfrica, Mediterrània i Àsia del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Sr. Joan Ribas, per aclarir el 
funcionament general del Fons Català, els passos a seguir per donar suport al 
projecte de l’associació Ndimbalante i els tipus d’ajudes en àmbit de cooperació al 
desenvolupament més adients que l’Ajuntament de Montmajor podria sol·licitar 
per destinar recursos al projecte. 

El 19 d’octubre de 2020 va tenir lloc una reunió a tres bandes entre l’associació 
Ndimbalante, el Fons Català de Cooperació i Desenvolupament i l’Ajuntament de 
Montmajor. Hi assistí l’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Monell, la regidora 
d’Ensenyament, Montse Davins, la cofundadora de l’Associació Ndimbalante, 
Neus Fulladosa, i la tècnica de l’àrea de l’Àfrica del Fons Català, Imma Peláez. La 
trobada va servir per concretar el projecte que l’associació té previst desenvo-
lupar al poble gambià de Njoben, per aclarir dubtes sobre el funcionament del 
Fons i per poder avançar en el compromís que l’Ajuntament de Montmajor vol 
establir amb la construcció d’un tancat a l’escola Ndimbalante. Aquest projecte 
està valorat amb un import total de 7.647€. L‘Associació Ndimbalante School té 
la capacitat d’aportar 2.000€, i l’Ajuntament de Montmajor aportaria el 50% del 
cost restant (un ajut de 2.823€ amb el destí assenyalat). S’ha finalitzat la redacció 
del conveni de col·laboració amb l’associació, que inclou la formalització dels 
acords, els deures, les responsabilitats i els terminis d’execució del projecte.

Actualització del Protocol d’Actuació 
d’Emergència per “El Cucut”

El 25 d’agost, es va aprovar la concessió del suport tècnic per a l’Actualització 
del Protocol d’Actuació d’Emergència de la Llar d’Infants “El Cucut”. La durada 
prevista és de 9 mesos i es durà a terme des de la secció de suport a la gestió de 
centres i serveis. El tècnic responsable del suport serà Martin Rivadulla, amb qui 
es va establir el pla de treball i la concreció de tasques. El suport fou a distància 
a través de la plataforma Google Meet.
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El Consistori posa una 
bústia municipal de 

participació ciutadana 

El 4 de setembre, l’Ajunta-
ment de Montmajor presentà 
la bústia de suggeriments per 
tal que tots els veïns i veïnes 
hi puguin dipositar les seves 
aportacions constructives per millorar el municipi. Està a l’entrada del 
Local del Comú, just al costat de la porta per accedir al Consultori. Les 
vostres idees ens importen i per això les volem recollir i tenir-les en 
compte. Digues la teva!

Reunió amb els regidors 
d’esports comarcals 

El 4 de setembre, el regidor d’Esports de Montmajor, Xavier 
Cano, assistí a la reunió de treball amb els regidors d’esports de 
la comarca del Berguedà, el Conseller Comarcal d’Esports, l’Abel 
García, i el President del CCB, el Sr. Josep Lara. S’establiren les 
següents recomanacions per a la pràctica esportiva segura: 1) Els 
responsables de l’activitat havien d’omplir un registre dels assis-
tents per tal de seguir la traçabilitat dels grups. 2) L’ús dels vestidors 
de les instal·lacions esportives quedava restringit. 3) Es procediria 
a la desinfecció de mans i material, es prendria la temperatura, es 
faria un control dels símptomes, i cada jugador i/o tècnic hauria de 
signar una declaració responsable. 4) Quan això era possible, calia 
un accés diferent d’entrada i sortida. I 5) Els partits i entrenaments 
es recomanaven a porta tancada excepte quan es poguessin com-
plir les normatives de seguretat i el distanciament social.

Reunió amb 
l’empresa Xalem

El 8 de setembre, l’empresa d’extraescolars 
Xalem convocà a l’Ajuntament de Montmajor, la 
Junta Directiva de l’AMPA de l’Escola Gira-sol i la 
Direcció de l’escola, per compartir informacions 
diverses abans de l’inici de curs. Certament, aquest 
és un curs ple d’incerteses i Xalem es mostrà 
conscient que moltes famílies estaven pendents 
de com començaria el nou curs acadèmic i com 
avançaria la situació per la pandèmia de la Covid-
19. A la reunió es comunicà que, de moment, i 
en base al nombre d’inscrits, es durien a terme 
dues activitats: música i running. Tanmateix, du-
rant les primeres setmanes de setembre hi van 
haver nous inscrits i finalment es va poder tirar 
endavant: instrument, running i zumba. S’acordà 
que Xalem seguiria gestionant la Biblioteca, i 
que romandria oberta els dijous de 16.30h a 18h 
durant el curs acadèmic.  

Reunió amb el 
President de l’Agència 
del Desenvolupament 

del Berguedà
El 14 de setembre, l’alcaldessa de Montmajor, 

Maria del Mar Monell, es va reunir amb el Sr. Lluís 
Vall, President de l’Agència del Desenvolupament 
del Berguedà, amb l’objectiu d’aconseguir as-
sessorament i ajuda tècnica per dur a terme un 
projecte de senyalització turística del municipi 
-ja sigui de patrimoni cultural com de senders-. 
La trobada va ser molt positiva i el President de 
l’Agència oferí el recolzament i el suport tècnic de 
l’ADB per dur a terme aquestes idees. Es tracta de 
recollir-les en un projecte i poder demanar ajudes 
econòmiques al Catàleg de Serveis anual de la 
Diputació de Barcelona. 

De fet, el 29 de setembre, l’alcaldessa de 
Montmajor, Maria del Mar Monell, es va reunir 
amb la Sra. Rosa Colomer, tècnica de turisme 
l’ADB, que va oferir-nos el seu suport tècnic per a 
senyalitzar els itineraris i posteriorment es realit-
zaria un tríptic del municipi de Montmajor amb 
les rutes senyalitzades. A partir d’ara caldrà anar 
perfilant el treball.   



EL SOLC 
Desembre 2020 · Número 3 19

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT

Activitats adjudicades 
d’educació per 
a la salut 2020

Recordem que tres de les quatre activitats que s’ha-
vien sol·licitat dins l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania 
i Benestar, ens van ser assignades: “Alimentació, dietes 
adaptades i activitats per un envelliment saludable” 
-destinada a la gent gran-, “L’esmorzar és la clau” -per als 
alumnes de la comunitat de mitjans-, i “Bona postura, 
bona salut” -per als alumnes de la comunitat de grans. 
Les dues activitats assignades per als infants es van 
realitzar durant el primer trimestre del curs 2020-2021, 
concretament, el 29 de setembre de 2020. L’activitat 
destinada a la gent gran estava prevista pel dia 26 d’oc-
tubre però es va haver d’ajornar fins a nova data.  

Conveni amb la 
protectora d’animals

El 29 de setembre de 2020 el Consell Comarcal del Berguedà 
va convocar una reunió telemàtica per presentar als ajunta-
ments la proposta de conveni que havien preparat per tal que 
els ajuntaments la signessin, si s'escau, amb les protectores 
d’animals de la comarca. L’alcaldessa de Montmajor, Maria del 
Mar Monell, hi va assistir, juntament amb altres alcaldes/es i 
regidors/es de la comarca. La reunió va estar encapçalada per 
la Sra. Anna Maria Serra, Consellera d’Atenció a les Persones, 
Salut i Polítiques d’Igualtat, Consum i Habitatges; el Sr. Eduard 
Barcons, Gerent del CCB; la Sra. Lourdes Anglada, secretària del 
CCB i el Sr. Pau Osuna, com a tècnic. Degut a la manca de mitjans 
tècnics, el CCB donà la competència als ajuntaments per tal que 
fossin aquests els qui signessin directament el conveni amb la 
protectora d’animals que volguessin, de les dues que hi ha a la 
comarca. Alguns ajuntaments veien important l’ajuda del CCB 
en la redacció del conveni, tot i que el CCB donà llum verda als 
ajuntaments que volguessin fer aquest conveni lliurement. Cada 
ajuntament havia de comunicar quina opció era l’escollida. Des 
del CCB es recomanava posar al Conveni el fet de demanar a 
les Protectores que es registrin al Registre d’Associacions  de 
Protecció i Defensa dels Animals, per tal que la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de 
Territori i Sostenibilitat porti un seguiment de l’entitat i controli 
la seva qualitat. Finalment, cada ajuntament haurà de fer un 
conveni amb la protectora elegida i, en el cas de Montmajor, es 
pactà amb l’Associació protectora d’animals El Refugi - Animals 
en Adopció del Berguedà. 

Reunió sobre la 
situació epidèmica a la 

Catalunya Central
El 29 de setembre va tenir lloc una reunió regional tele-

màtica, amb la participació de la secretària d’Atenció Sanitària 
i Participació del Departament de Salut, la Sra. Carme Bertral, 
i la Delegada del Govern a la Catalunya Central, la Sra. Alba 
Camps, amb l’objectiu d’informar sobre l’estat de la situació 
epidèmica en general i de la Catalunya Central en particular, així 
com la situació dels CAP i dels consultoris locals. L’alcaldessa de 
Montmajor, Maria del Mar Monell, hi va assistir, juntament amb 
alcaldes/es i regidors/es de les comarques del Solsonès, Bages, 
Anoia, Osona, Moianès i Berguedà. El Departament de Salut fa 
molts mesos que treballa sota pressió. Tot i que a la Catalunya 
Central les dades no eren alarmants, calia continuar estant alerta 
i seguir les mesures de prevenció de la Covid-19. En aquell mo-
ment, l’ocupació a les UCI era baixa, i en la prevista segona onada 
del virus, no semblava que hi haguessin d’haver problemes de 
manca de personal sanitari ja que tots ja haurien exhaurit el seu 
període de vacances durant els mesos d’estiu. A partir d’octubre, 
si la situació ho permetia, els CAP haurien d’atendre les persones 
dins el seu horari habitual. En el cas de Montmajor de moment es 
mantenia el consultori obert els dimarts al matí, demanant cita 
prèvia. També es posà èmfasi en que, tot i que s’esperava que 
aquest any hi haguessin menys contagiats per la grip estacional 
degut a l’ús de la mascareta, era altament recomanable aplicar la 
vacuna a persones majors de 65 anys i a persones que treballin 
amb gent gran o persones de risc.

Es tornen a reparar 
trams de la carretera 

de la Llena
El 30 de setembre de 2020 l’empresa Pasquina 

tornà a reparar alguns trams de la carretera que va de 
la Llena a Aubals. Recordem que ja s’havien arreglat els 
desperfectes a mitjan març passat però, degut a les fil-
tracions d’aigua i la pressió de vehicles pesants, l’asfalt 
va cedir i s’hagueren de millorar els retalls espatllats 
dels nous trams. La reparació entrava en garantia i fou 
assumida per l’empresa Pasquina, que en va reconèi-
xer el mal estat. A més, en aquesta ocasió, la brigada 
municipal hi feu unes cunetes de formigó per impedir 
que l’aigua entri per sota de l’asfalt.
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El mes d’octubre de 2020, l’Ajuntament de 
Montmajor estrenà una Pick up per dur a terme els 
treballs de brigada. Es tracta d’un Ford Ranger 2.2 
TDCI 4x4, de 5 places, amb caixa oberta, de segona 
mà. Costà 16.500€ amb IVA inclòs i es pagà amb fons 
propis de l’Ajuntament.

El Consistori 
estrena una Pick up

El 7 d’octubre de 2020 hi hagué una trobada regional telemàtica 
amb la participació del Director General de Desenvolupament Rural, 
el Sr. Oriol Anson, i el Director dels Serveis Territorials a la Catalunya 
Central, el Sr. Ramon Lletjós del DARPA. El regidor d’agricultura i 
sostenibilitat, Ramon Riba, assistí a la reunió, juntament amb con-
sellers/es comarcals, alcaldes/es i regidors/es responsables en la 
matèria. La presentació de la sessió va anar a càrrec del Sr. Ramon 
Lletjós. Després, el Sr. Oriol Anson, exposà els plantejaments del 
DARPA sobre les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques.

Es publiquen les bases per 
la “Substitució d’aixetes i 

canonades en mal estat al 
dipòsit de Gargallà”

El passat 8 d’octubre es van publicar les bases per la contractació pú-
blica del projecte “Substitució d’aixetes i canonades en mal estat al dipòsit 
de Gargallà”. El termini de presentació d’ofertes finalitzava el 28 octubre. 
Recordem que el 16 de juny de 2020, la Diputació de Barcelona comunicà 
l’aprovació d’aquesta actuació amb l’objectiu de millorar les infraestructures 
i garantir la qualitat de l’aigua de consum humà, dins el Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals. El mes de novembre es va resoldre que l’adjudicació de 
l''obra aniria a càrrec de l’empresa Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L.

Reunió telemàtica sobre el medi 
natural i la seva regulació

El 14 d’octubre de 2020 hi va haver una reunió telemàtica orga-
nitzada pel Consell Comarcal del Berguedà per parlar i debatre alguns 
punts relacionats amb l’accés al medi natural i la seva regulació, com 
analitzar les problemàtiques associades a la massificació i les solucions 
preses el passat estiu i les propostes de regulació i la carta de serveis 
del CCB. L’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Monell, hi va assistir, 
juntament amb diversos alcaldes de la comarca del Berguedà. El motiu 
de la reunió consistia en cercar solucions conjuntes davant de la massi-
ficació turística que va viure la comarca aquest estiu passat. Tanmateix, 
es feu palès que som 31 municipis molt diversos i no tenim els mateixos 
interessos o conflictes, de manera que elaborar un projecte conjunt no 
reflectiria la diversitat de la comarca. La conclusió final fou que si algun 
municipi creia que havia de regular l’accés al medi natural o té alguna 
problemàtica relacionada amb la massificació del turisme, es posés en 
contacte amb el Consell Comarcal del Berguedà.

Trobada telemàtica sobre  
“Sobirania alimentària  
& Transició energètica”
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El regidor d’esports es 
reuneix amb el representant 
del Futbol Sala Montmajor
El passat 20 d’octubre, el regidor d’esports, Xavier Cano, es va 

reunir al Consistori amb un dels representants del Futbol Sala de 
Montmajor, Òscar Urrutia. Durant la trobada es posà de relleu la 
complexa situació que estem travessant degut a la Covid-19 i la 
necessitat d’ajustaments a les mesures que vagin apareixent a ni-
vell esportiu per frenar la pandèmia. El Futbol Sala de Montmajor 
informà de les mesures acordades des del Consell Comarcal del 
Solsonès (p. e., mesures higièniques, prendre la temperatura 
abans d’un partit, etc.), i el regidor d’esports va compartir les 
normes establertes des del Consell Comarcal del Berguedà (p. e., 
no deixar utilitzar els vestidors). Intercanviaren normativa espe-
cífica al voltant de la competició esportiva en un clima de bona 
entesa i amb la voluntat de contribuir a l’impuls de les activitats 
esportives en el municipi.  

Reunió amb el President 
d’Educació, Esports i Joventut
El 20 d’octubre de 2020, el Diputat President de l’Àrea d’Educació, 

Esports i Joventut, el Sr. Alfredo Vega, convocà els regidors d’educació a 
la reunió de presentació del Pla d’actuació per a l’actual mandat a través 
de la plataforma Zoom. La regidora d’Ensenyament, Montse Davins, hi va 
assistir, juntament amb un centenar de regidors més d’arreu de la provín-
cia. Després de la benvinguda per part del Sr. Alfredo Vega, la coordina-
dora de l’àrea, la Sra. Teresa Sambola, presentà el marc estratègic (amb 
la missió, la visió i els valors, els objectius estratègics, la xarxa de governs 
locals i l’aprovació dels 19 projectes transformadors), i el marc operatiu 
(que defineix els eixos de les polítiques públiques i els programes pressu-
postaris vinculats al catàleg de serveis, al programa general d’inversions i 
als programes específics que es puguin desenvolupar). Seguidament, el 
Sr. Alfredo Vega va presentar els projectes transformadors concrets i que 
giren entorn a les escoles municipals, la segregació educativa, l’educació 
a temps complet i les oportunitats educatives. El Sr. Jordi Plana, gerent 
del servei d’educació, presentà les noves oportunitats educatives 4.10, 
amb 4 objectius clau: 1) reduir el risc d’abandonament escolar prematur a 
través d’una política liderada pels ajuntaments, 2) augmentar el potencial 
dels contextos locals per lluitar contra l’abandonament escolar educatiu, 
3) millorar l’equitat educativa a través d’una resposta focalitzada en els i 
les joves vulnerables, i 4) fomentar en la població juvenil, per mitjà dels 
equipaments juvenils, la socialització, l’autonomia i la vinculació amb el 
seu entorn social. Els responsables de la Diputació expressaren la seva 
disponibilitat amb la intenció de contribuir a la millora de les polítiques 
educatives locals. Finalment, hi va haver un torn obert de preguntes. El 
PAM de la Diputació de Barcelona per aquest mandat es pot consultar a: 
https://www.diba.cat/web/pam-2020-2023.

El Govern català aprova 
ajudes urgents per 

als sectors més afectats 
per la Covid-19

El 20 d’octubre de 2020, en plena segona onada 
de la pandèmia, la Generalitat de Catalunya aprovà un 
paquet de mesures i ajudes urgents per als sectors més 
afectats en la contenció del coronavirus. 1) Els establi-
ments tancats per la pandèmia podran estalviar-se la 
meitat del lloguer mentre durin les mesures sanitàries. 
L’objectiu és evitar el tancament d’empreses i la des-
trucció de llocs de treball. Els que tinguin un negoci 
podran iniciar, gràcies al decret llei, una negociació  
amb els propietaris dels immobles per establir, de 
mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensuali-
tat. Si l’acord és impossible, l’import del lloguer dels 
negocis tancats per les mesures sanitàries quedarà 
automàticament rebaixat al 50%, a comptar des del dia 
que el llogater hagi notificat la voluntat de negociar. 
2) Ajudes de 1.500€ per a autònoms i pimes de bars, 
restaurants i centres d’estètica. Són sectors als que el 
tancament temporal dels seus establiments suposa 
una disminució dràstica de la facturació. La dotació 
inicial per a aquesta línia de subvencions és de 40M€, 
que es podran ampliar en funció de les necessitats. 
L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 
1.500€. 3) Línia de préstecs de fins a 15.000€ per afavo-
rir la liquiditat de les empreses. Es poden demanar di-
gitalment a través del web d’Avalis de Catalunya www.
avalis.cat. Els destinataris dels préstecs són persones 
treballadores autònomes i microempreses del sector 
de la restauració i del petit comerç que hagin vist 
afectada la seva activitat arran de les mesures imple-
mentades a causa de la Covid-19. La línia de préstecs, 
dotada inicialment amb 20M€, compta amb l’aval del 
100% d’Avalis de Catalunya. L’import dels préstecs s’ha 
fixat en 15.000€ més les despeses de risc i mutualitat 
inherents a Avalis de Catalunya. Els destinataris podran 
demanar els crèdits a 5 anys amb un any de carència 
inclòs en el termini. 4) 300M€ per Salut per a contrac-
tar personal per fer el seguiment de les cadenes de 
contagi i reforçar l’atenció primària. La transferència 
prové dels ingressos que li corresponen a Catalunya 
del fons Covid-19 estatal. Es reforça el finançament del 
Servei Català de Salut i de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona en relació amb la gestió de la pandèmia. 
També permet contractar nou personal per millorar el 
seguiment de les cadenes de contagi a tot el territori 
de Catalunya. El mes de juliol passat, el Govern ja va 
acordar un augment dels comptes públics per valor de 
1.230M€ amb recursos providents del fons Covid-19.
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El passat 22 d’octubre, hi hagué Junta General Ordi-
nària de l’Agència del Desenvolupament del Berguedà. 
L’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Monell, hi va 
assistir, juntament amb 22 persones més. Els assumptes 
de la convocatòria foren els següents: Part resolutiva: 1) 
Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 2) Aprovació 
del Compte General 2019. 3) Modificació del pressupost 
1/2020. 4) Pòlissa de crèdit. 5) Aprovació de la sol·licitud 
per comptabilitat d’una treballadora. 6) Aprovació del 
Pressupost 2021. 7) Línies de treball 2021. Activitat de 
Control: 8) Informació del decret sobre la liquidació del 

El 27 d’octubre de 2020 hi va haver 
Consell d’Alcaldes de forma telemàti-
ca. Els assumptes de la convocatòria 
foren els següents: 1) Aprovació de 
l’acta de la sessió anterior. 2) Pla de 
reactivació econòmica. 3) Dictamen 
de les Ordenances Fiscals 2021. 4) Dic-
tamen sobre l’acord de delegació de 
les funcions de recaptació en l’ORGT. 
5) Dictamen sobre el segon expedient 
de dispensa de serveis. L’alcaldessa de 
Montmajor, Maria del Mar Monell, hi 
va assistir, juntament amb molts dels 
alcaldes i alcaldesses de la comarca. 
El Consell fou presidit pel Sr. Josep 
Lara, President del Consell Comarcal 
del Berguedà, i també comptà amb 
la presència del Sr. Eduard Barcons, 
gerent del CCB i del Sr. Ramon Lletjós, 
director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació a la Catalunya Central. Els punts més discutits foren 
la pujada de la taxa d’escombraries (de 113,90 a 121€), i el pla de 
reactivació econòmica. Recordem que en el marc de la taula de 
reactivació formada pel Consell Comarcal del Berguedà i entitats 
empresarials, es proposà la Campanya de Reactivació pel comerç i 
serveis del Berguedà a través de dues metodologies de funciona-
ment: 1) la campanya amb vals de compra, i 2) la campanya amb 
“rasca i guanya”. La mateixa taula va decidir que una bona fórmula 

Junta General de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà

pressupost. 9) Informació dels decrets de presidència. 
10) Membres de la comissió executiva. 11) Informació 
sobre les ordenances fiscals vigents. De forma telemàti-
ca s’aprovaren tots els punts de l’ordre del dia, entre el 
quals calia destacar la modificació de pressupost amb 
un romanent de tresoreria de 462.000€ i l’aprovació del 
pressupost per l’any 2021 amb una xifra de 1.922.802,81€. 
Cal destacar la feina que fa d’ajuda l’ADB i l’assessorament 
tècnic als ajuntaments i als ciutadans, com són l’asses-
sorament a les empreses, cursos de formació i borsa de 
treball, entre altres.

Consell d’Alcaldes

d’estimular el consum era a través de 
la via “rasca i guanya”. Es demanà a 
cada ajuntament de la comarca el seu 
punt de vista i la seva decisió a l’hora 
de col·laborar a nivell comarcal o oferir 
ajudes directes al petit comerç segons 
les necessitats del propi municipi. Tèc-
nicament, una vegada decidit si l’ajun-
tament hi participava i quant estava 
disposat a aportar, era l’Agència del 
Desenvolupament del Berguedà qui 
s’encarregava de dinamitzar i realitzar 
tota l’operativa financera, per mitjà 
d’un conveni bilateral amb cadascun 
dels ajuntaments. El 2 de novembre 
els alcaldes/esses van tornar a ser 
convocats per traslladar la seva opi-
nió i, com a conseqüència de la gran 
quantitat i diversitat dels municipis 

de la comarca, l’Ajuntament de Montmajor, va decidir que la 
campanya dels vals de compra o els vals rasca i guanya, no eren 
una mesura que atengués les necessitats reals del municipi. Es va 
pactar que els municipis de més de 1.000 habitants se sumarien 
a la campanya per incentivar les compres i, de cara l’any vinent, 
es traurien unes mesures que s’adeqüessin a les necessitats dels 
municipis petits amb el suport del CCB. Pel que fa als municipis 
de més habitants, havien d’acabar de decidir si optaven pels vals 
de comprar o per la campanya “rasca i guanya”...
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Suport a 
l’adquisició 
de llibres en 

català
El 29 d’octubre, des de gerèn-

cia de Serveis de Biblioteques de 
la Diputació de Barcelona, se’ns 
comunicà l’aprovació de l’ajut eco-
nòmic de 1.018€ en el marc del fons 
de prestació “Suport a l’adquisició 
de llibres en català per a petits 
municipis” del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2020. 
El termini d’execució va del 14 de 
març al 31 de desembre de 2021 i 
el termini de la justificació final és 
entre el 2 de gener de 2021 i el 30 
d’abril del mateix any. Gràcies a la 
col·laboració de l’escola i l’AMPA, el 
20 de novembre disposàvem de la 
llista de llibres seleccionats per a ser 
adquirits i ampliar així el fons de la 
biblioteca municipal. El pressupost, 
amb un valor de 1.017,86€, con-
templava l’adquisició de més d’un 
centenar de llibres per a la Biblioteca 
Municipal i fou aprovat en la Junta 
del passat 23 de novembre.

Reunió de 
la Comissió 
Especial de 

Comptes
El passat 4 de novembre va 

tenir lloc la reunió de la Comissió 
Especial de Comptes, amb l’assis-
tència dels seus membres: Maria 
del Mar Monell, Ramon Riba, 
Josep Maria Algué, i la secretària 
Marta Bover. La comissió va eme-
tre l’informe favorable del compte 
general de l’exercici 2019 (veure Ple 
de 4 de novembre de 2020).

El passat 9 de novembre començà la campanya de tractaments aeris de con-
trol de la processionària del pi al municipi de Montmajor. Aquests tractaments 
consisteixen en l’aplicació a Ultra Baix Volum (3 l/ha) del producte biològic 
Bacillus thuringiensis kurstaki. Els treballs s’efectuaren d’acord amb les condi-
cions climatològiques adients, motiu pel qual es pogueren perllongar durant 
una o dues setmanes. Els plànols amb les zones previstes de tractaments són 
els següents:

Campanya de tractaments 
aeris de control de la 
processionària del pi
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Reunió amb els 
regidors d’esports

El 10 de novembre de 2020, el Conseller 
d’Esports del Consell Comarcal, el Sr. Abel García, 
convocà als regidors d’esports de la comarca. 
El Xavier Cano hi va assistir, i va poder escoltar 
com el Conseller explicava la iniciativa “Tresors 
del Berguedà” projectada a través del CCB i amb 
la participació de l’Associació MOM: es tracta de 
la creació d’uns mapes d’orientació dels 31 mu-
nicipis del Berguedà elaborats per Pau Llorens, 
amb l’objectiu de potenciar l’esport local al propi 
municipi. Es demanà la col·laboració dels ajunta-
ments per promoure la iniciativa i perquè totes 
les persones que facin esport al municipi, ho eti-
quetin tal i com s’indica a la imatge. S’emplaçà als 
regidors a una nova reunió al cap de tres setmanes 
per compartir els llocs d’interès més etiquetats i a 
partir d’aquí poder anar introduint modificacions 
a la cartografia.

El passat 12 de novembre hi hagué una reunió telemàtica 
per tal de continuar la taula de treball de seguiment de la C-26, la 
carretera que va de Berga a Solsona i, concretament, per abordar 
la millora del tram que va entre Navès i Berga. El assistents van 
ser el Sr. Albert Alins, Director General de Polítiques de Mun-
tanya; el Sr. Xavier Flores, Director General d’Infraestructures; 
el Sr. Pedro Malavia, Subdirector General d’Infraestructures; la 
Sra. Meritxell Domènech, Directora del projecte i representant 
del Consell Comarcal del Solsonès i del Berguedà, i alcaldes/es i 
regidors/es dels ajuntaments de Solsona, Navès, Espunyola, Avià, 

Reunió per formar la Comissió de Reis
El 18 de novembre, hi hagué una primera reunió amb les persones interessades a conformar la Comissió de 

Reis i poder col·laborar i ajudar en una nit tan especial, així com en altres actes que es duran a terme durant les 
festes de Nadal, com la vinguda del Patge Reial.

Taula de treball de la C-26 al Consell Comarcal del Solsonès

Berga i Montmajor. En la reunió s’exposà en quin punt estava 
el projecte de la C-26, dividida en trams. Respecte del projecte 
constructiu del tram que va de Navès a Montmajor -amb un 
cost de 32,2 milions d’euros-, està previst que surti a licitació 
aquest desembre de 2020 i s’espera que en el termini d’1 any 
ja estigui redactat. Respecte al tram que va de l’Espunyola fins 
a Berga, encara s’ha de redactar el projecte i tramitar l’informe 
d’impacte ambiental d’acord amb la nova normativa, degut a 
les al·legacions i als canvis de traçat d’aquest tram. S’emplaçà als 
convocats a una nova reunió de cara el mes de gener de 2021.

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT
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Presentació del programa 
“Promoció de l’habitatge 

en el món rural”
El 21 de novembre, hi hagué la presentació del progra-

ma “Promoció de l’habitatge en el món rural” a càrrec del Sr. 
Agustí Serra i Monté, Secretari de l’Agenda Urbana i Territori, 
i el Sr. Albert Alins i Abad, Director General de Polítiques de 
Muntanya i del Litoral. El regidor d’urbanisme i obres de 
Montmajor, Xavier Cano, hi va assistir, juntament amb molts 
alcaldes de la vegueria de la Catalunya central. El programa 
consisteix en que  la Generalitat faci d’intermediària en els 
habitatges buits dels petits municipis i els seus propietaris 
amb els possibles llogaters. La Generalitat s’ofereix a comen-
çar una prova pilot valorada en un import de 2M€, per fer 
totes les gestions de lloguer, venda o propietat compartida 
així com les possibles modificacions als habitatges per fer-
los habitables i assegurar que no es vagin deteriorant més 
pels anys de desocupació. La idea és que els edificis antics 
on no hi viu ningú tornin a tenir vida, facilitar que les famílies 
puguin viure al món rural, i combatre l’envelliment clar de la 
població que patim. Per això, la Generalitat es compromet a 
començar les proves pilot a partir del 31 de gener de 2021, 
elegint 2 o 3 municipis per vegueria.

S’activa el DIBAròmetre: una 
enquesta sobre la percepció 
ciutadana dels ajuntaments
El 23 de novembre, la Coordinadora d’Estratègia Corporativa 

i Concertació Local, la Sra. Marina Espinosa de Castro, informà 
de l’activació del DIBAròmetre, una enquesta sobre la percepció 
ciutadana dels ajuntaments de la província de Barcelona. Aquest 
projecte, pioner en el nostre entorn i que suposarà la realització de 
prop de 34.000 enquestes entre el 2020 i el 2022 pel conjunt dels 
310 municipis de la província de Barcelona, generarà coneixement i 
informació comparada d’utilitat pública sobre la percepció ciutadana 
pel conjunt de municipis de la província. A nivell municipal permetrà 
a cada ajuntament disposar d’informació sobre la realitat del seu 
municipi per a la millora de la presa de decisions mentre que a nivell 
supramunicipal, la Diputació de Barcelona disposarà d’evidències 
sobre el desplegament de l’acció de cooperació local desplegada a 
la província i potencials millores. El mes de desembre s’iniciaran les 
enquestes telefòniques i s’espera que de cara al gener de 2021, es 
puguin compartir els primers resultats del DIBAròmetre de forma 
transparent i pública.

Gargallà estrena 
parc infantil

Del 24 al 27 de novembre de 2020 es va col·locar un 
parc infantil a Gargallà, ubicat al costat del restaurant Can 
Jeff. Consta d’un gronxador doble i un conjunt de joc (KA2) 
de fusta. Esperem que els més petits puguin gaudir d’aquest 
nou espai!

Resolució dels 
projectes pel PUOSC

La resolució definitiva dels projectes subvencionats pel 
PUOSC 2020-2024 es va fer pública el 27 de novembre 
de 2020. Des de 2012 és la primera vegada que el Govern 
convoca els ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC). La injecció econòmica per al món local va quedar 
aturada aleshores a causa de la crisi. Recordem que dins el 
PUOSC hi ha dues línies de subvenció: el programa general 
d’inversions (que hi poden optar tots els ajuntaments) i el 
programa de municipis petits i nuclis de població menors 
de 5.000 habitants. Pel que fa a la línia 1, el Consistori va 
presentar dos projectes. El primer, titulat  “Projecte de 
millora energètica de l’enllumenat públic del municipi de 
Montmajor” (anualitat 2024, amb un import subvencionat 
de 51.005,26€), i el segon, que porta per títol: “Adequació 
del camí de vianants que uneix el nucli de Montmajor 
amb la urbanització de les Alzines” (anualitat 2024, amb 
un import subvencionat de 98.430,07€). Respecte la línia 
2, el projecte que l’Ajuntament va lliurar a la Generalitat 
va ser sota el títol “Adequació i millora de l’edifici i espais 
lliures de l’escola Gira-sol” (anualitat 2020, amb un import 
subvencionat de 120.000,00€). 
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El passat 7 de desembre hi hagué una trobada telemà-
tica amb el Sr. Bernat Solé i Barril, conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, la delegada del 
Govern de la Catalunya Central, la Sra. Alba Camps, la Cap 
de Gabinet del Conseller, la Sra. Marta Brik, i el Director 
General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, el 
Sr. Ismael Peña. L’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar 
Monell, hi va assistir, juntament amb uns 60 càrrecs electes 
de la Catalunya Central. La reunió -que fou introduïda per la 
Sra. Alba Camps i encapçalada pel Conseller d’Acció exterior-,  
se centrà principalment en les properes eleccions del 14 
de febrer de 2021. Com sabeu, d'aquí poc està previst que 
se celebrin comicis al nostre país per la destitució del molt 
Honorable President Quim Torra i, com que la situació de 
pandèmia que estem vivint altera els processos habituals per 
dur-los a terme, cal preparar-se per a qualsevol eventualitat. 
Actualment s’està treballant en els protocols, que han de ser 

Reunió amb la 
representant dels 
municipis petits 
a l’executiva de 

l’ADB
El passat 11 de desembre, la Sra. 

Carme Casals, representant dels mu-
nicipis petits a l’executiva de l’Agència 
del Desenvolupament del Berguedà, 
organitzà una trobada virtual per als 
petits municipis del Berguedà. La Montse 
Davins, com a representant de l’Ajunta-
ment de Montmajor a l’ADB, hi va assistir. 
La reunió pretenia recollir les inquietuds 
dels municipis per a ser traslladades a la 
comissió executiva, com la quota que es 
paga a l’ADB, la representació dels petits 
municipis i la situació de que hi ha mu-
nicipis que no poden ser membres de 
l’executiva, entre d’altres. 

Montmajor Informa
A través d’aquest grup de difusió de Whatsapp pots rebre informacions, activitats i 

incidències del municipi. Des d’aquest servei només s’envien missatges de contingut 
informatiu, no es contesten trucades ni missatges. No badis, dona’t d’alta!

També t’animem a consultar la pàgina web de l’ajuntament de Montmajor: 
www.montmajor.cat  i l’instagram: ajuntamentdemontmajor

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT

Reunió amb el Conseller d’Acció Exterior,  
Relacions Institucionals i Transparència

aprovats pel Procicat, i per poder dur a terme les eleccions 
en totes les seves garanties, ja sigui preservar la salut dels 
ciutadans, preservar el dret a vot i garantir la legitimitat. Està 
previst que es facilitin els protocols als ajuntaments a mitjan 
desembre. Es crearà una oficina de seguretat ciutadana i 
hi haurà d’haver un responsable de seguretat ciutadana a 
cada col·legi electoral que fomenti l’ús de les mesures de 
prevenció (distància, mascareta, gel hidroalcohòlic, circuït 
de vot, zona d’espera...). Es vol fomentar el vot per correu. 
El procediment de vot al col·legi electoral s’haurà de fer de 
forma individual i portar el vot preparat de casa, tot i que 
també hi haurà butlletes i sobres al col·legi electoral i es 
farà la recomanació de vot per franges horàries. Els col·legis 
electorals hauran d’estar degudament indicats i hauran 
de complir totes les mesures de seguretat i prevenció que 
dictamini la normativa. En el cas de Montmajor, el col·legi 
electoral serà al Local del Comú.
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Liceu a la fresca! 
El 20 de juny de 2020 va tenir lloc el Liceu a la fresca que, tot 

i ser la 6a edició, era la primera vegada que es feia a Montmajor. 
A les 22h, es va retransmetre en una pantalla l’emissió pel Canal 
33 de l’òpera Carmen de Bizet, amb la producció de Calixto Bieito 
i un repartiment de luxe que va permetre a tot Catalunya poder 
gaudir d’aquest icònic muntatge enregistrat el 2010 al Gran 
Teatre del Liceu i que ha esdevingut referent a Europa. Davant 
la inestabilitat meteorològica, l’activitat cultural no es va poder 
celebrar a l’aire lliure i finalment es va fer al Local del Comú, on 
una trentena de persones va poder gaudir d’una posada en 
escena espectacular.

La Flama del Canigó 
arriba a Montmajor

El 23 de juny, per primera vegada, Montmajor participà a 
la Flama del Canigó del Berguedà organitzada per Òmnium 
Cultural a través de les xarxes socials. A les 17h de la tarda va 
arribar la Flama a l’Ajuntament de Berga i, a les 21h del vespre 
es publicà el vídeo de la flama del Canigó al Berguedà per les 
xarxes socials i televisió del Berguedà. Podeu consultar-lo a:
https://www.youtube.com/watch?v=7v_lhXljSBo&t=5s

També, el 23 de juny, a les piscines municipals, es va 
fer un sopar de Sant Joan. Tal com ens relata l’Anna Mo-
soll -una de les responsables de les piscines d’enguany-, 
va ser ben especial per a tots i totes, ja que veníem d’un 
llarg confinament i ningú no sabia si es podria celebrar, 
amb més o menys normalitat, fins uns pocs dies abans. 
Tot i la incertesa, la proposta del sopar va tenir una bona 
rebuda per part de la gent del poble, i també per algunes 
colles d’amics, alienes al poble. S’hi van aplegar unes 120 
persones, entre les quals hi havia una trentena d’infants, 
que es van acollir a l’opció del menú infantil. La gent va 
asseure’s en taules de vint persones, tal com marcava la 
normativa i sempre respectant seure amb persones de 
l’entorn més pròxim. Després del sopar, com és tradició, 
no hi podien faltar els petards i, després, la gent va anar 
marxant. Tot i que alguns van allargar la nit fent gresca, 
fins que es va tancar el recinte.

Revetlla de Sant Joan! 
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Obertura de les 
piscines municipals

El 24 de juny, va ser el tret de sortida de les piscines municipals de 
Montmajor. Van romandre obertes fins al 31 d’agost, de dilluns a diven-
dres de 15h a 19.30h, i els dissabtes, diumenges i festius d’11h a 20.30h 
amb dues franges d’aturada per a la desinfecció. Arran de la situació 
generada per la Covid-19, l’aforament va ser limitat i va estar supervisat 
pel socorrista. La possessió d’abonament o entrada no donava dret a 
entrar si l’aforament havia arribat al límit. Els abonaments eren limitats. 
S’havia de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres arreu: a dins 
l’aigua, a fora, fent cua, etc. Es prohibia l’ús dels vestidors. No es dei-
xaven objectes tals com xurros o ulleres d’aigua i cada persona s’havia 
de portar el propi material.

Ventall d’activitats a les piscines municipals 
durant la temporada d’estiu

A banda de la revetlla de Sant Joan que ja hem esmentat, durant l’estiu de 2020 
es van dur a terme diferents activitats a les piscines municipals de Montmajor. Tal com bé ens 
explica l’Anna Mosoll, les propostes més destacades van ser les que es recullen a continuació:

Pincho-Pote

El 3 de juliol, amb el Pincho-Pote, es van iniciar les festes te-
màtiques, que es van anar succeint a les piscines municipals. Els 
organitzadors es van inspirar amb una tradició que hi ha a la Vall 
d’Aran, on es va pels bars i pel mateix preu d’una canya, també hi 
entra un pinxo. Es va preparar la barra plena de diferents pinxos, 

on tots els gustos hi tenien cabuda. I els assistents anaven passant 
per la barra i triaven quins eren els pinxos que volien sopar i amb 
quina beguda ho volien acompanyar. Més tard, va començar la 
música que punxava la PD Yu, una punxadiscos berguedana, cada 
vegada més coneguda. Va saber trobar els èxits d’aquest estiu i 
d’anys anteriors, tot engrescant als assistents. La gent va quedar 
contenta i, després dels pinxos, es van quedar a fer unes copes.
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Mojitada Cubana

El 10 de juliol va tenir lloc la segona de les festes temàtiques 
que es van organitzar, tot lligant la beguda del mojito -que se 
n’oferien de tres gustos diferents-, amb la decoració inspirada 
en Cuba. De fet, la majoria d’assistents al sopar i vesprada, van 
venir amb vestimenta de blanc o beix, ja que es donava un premi 
als que anessin vestits més d’acord amb la temàtica proposa-
da. El mojito de menta original va ser el més demanat i hi van 
assistir una vuitantena de persones. La gent es va quedar amb 
molt bon regust i va poder gaudir de la música de la PD Yu que, 
com sempre, va omplir el recinte de les piscines municipals de 
Montmajor amb la seva música i encomanant el seu bon “rot-
llisme” a tots els presents.

Conta Contes

El 23 de juliol -du-
rant una de les tardes 
en les que es feien els 
cursets de natació-, 
vam comptar amb la 
presència de la Berta 
Camps, una noia  que 
té una àmplia expe-
riència en el món del 
lleure. Ella va fer gau-
dir d’allò més a tots els 
infants que eren a la 
piscina, explicant-los 
un seguit de contes. 
Aquesta activitat es 
va allargar una hora i 
mitja, ja que tots els 
nens i nenes estaven 
embadalits escoltant la contacontes i van participar amb el que 
ella els proposava. La Berta Camps va fer gaudir molt als més 
petits i també als seus acompanyants.

Festa Fallera

El 24 de juliol es va celebrar una altra festa temàtica, i es van 
decorar les instal·lacions de les piscines municipals per a l’ocasió. 
També es va comptar amb el DJ Martins, que va fer la tarda-nit 
més animada, al ritme de les cançons que va punxar. Els orga-
nitzadors es van estrenar amb l’aigua de València i agradà als 
assistents, ja que donava un toc diferent a la nit. Hi va haver una 
seixantena de persones i tothom estava molt més tranquil que 
en altres ocasions... La festa va acabar a la una de la matinada, i 
hi va assistir, majoritàriament, gent del poble.

Ndimbalante

El 29 de juliol es va 
poder comptar amb 
la presència d’algunes 
responsables de l’as-
sociació Ndimbalante, 
una associació sense 
ànim de lucre que té 
com a objectiu recol-
zar el projecte d’una 
escola infantil i pri-
mària de Gàmbia. Van 
iniciar la seva estada 
al municipi durant el 
matí, que van ser amb 
els infants i joves del 
Campus Esportiu de 
Montmajor. Havent 
dinat, van muntar una 
paradeta a la zona més ombrívola de la piscina. Portaven dife-
rents accessoris: collarets, braçalets, clauers, mascaretes, tur-
bants, bosses de mà, etc. Tots aquests elements els produeixen 
voluntaris de l’associació i cal dir que estaven molt ben trobats, 
i els diners anaven recollits en benefici de l’escola de Njoben. 
Més tard, es va fer un taller de treballs manuals a càrrec de la 
Maria Serra i hi van assistir infants i adults. Van construir una 
bandera, i la van decorar amb els elements que van voler. Per 
acabar amb els actes, es va fer un berenar de coca i xocolata, on 
tots els diners recollits van anar per a l’associació, ja que gent 
del poble va donar els aliments gratuïtament. Durant la xoco-
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latada, els infants del Campus 
Esportiu van aprofitar per 
plantejar unes preguntes 
a les noies de l’associació i 
elles els les van respondre 
amablement. Finalment, les 
noies van donar les gràcies 
per l’àmplia col·laboració 
que havia demostrat la gent 
del poble i van comentar que 
s’havien recaptat 490€. Va ser 
un dia intens, en el que tant 
els infants com els adults de 
la vila, van demostrar la millor 
part d’ells mateixos i així es va 
veure reflectit. 

Brunch

El 22 d’agost, a partir de 
les noves normatives propo-
sades des de la Generalitat 
de Catalunya, es van haver 
d’adaptar les festivitats als 
horaris de tarda-vespre, i 
per aquest motiu els orga-
nitzadors es van decidir pel 
Brunch. En aquesta ocasió 
es va fer a la zona de la pista 
poliesportiva, el sopar va 
ser un èxit i hi van acudir un 
centenar de persones. Es va 
comptar amb el DJ Kutal per tal d’acompanyar la vetllada, que la 
va fer d’allò més animada, i tots els assistents ho van gaudir, des 
dels més joves als més grans. Cal dir que les persones de cada 
taula, portaven un collaret que se’ls donava en arribar al recin-
te, i això els identificava com a part de cada una de les taules, 

repartides per la pista. Els 
organitzadors feren un ba-
lanç positiu d’aquest dia, 
ja que la gent va quedar 
contenta, tant amb el so-
par com amb alguns jocs 
que es van preparar. Un 
d’ells era, per exemple, fer 
una tirada en una ruleta i 
et podien tocar diferents 
premis: des d’un xarrup 
fins a algun complement 
d’acord amb la temàtica.

Tancament de l’estiu 

Enguany, es va haver de tancar l’estiu d’una manera ben dife-
rent, ja que es van prohibir les trobades de més de 10 persones 
en l’àmbit privat i/o públic. A més, el dia en que s’havia organitzat 
l’últim sopar hi havia previsió de pluja. Per aquests motius, els 
organitzadors es van veure obligats a anul·lar-lo. Malgrat tot, la 
gent del poble es va anar apropant a la piscina, per acomiadar 
la temporada i també per expressar què els havia semblat i què 
els havia agradat més o menys. 

“Per la nostra banda, estem molt agraïts amb tota la gent que 
ha vingut a les piscines municipals, des dels més menuts als més 
grans, ja que ha sigut un estiu de fer poble, i hem vist passar  quasi 
tothom per les instal·lacions. Acabem amb molt bones sensacions, 
sent conscients d’aquelles decisions que hem pres de forma encer-
tada i també de tot allò que milloraríem en pròximes ocasions. Però 
tenim clar que aquesta experiència d’estiu ens ha apropat una mica 
més a molts dels habitants de Montmajor, i ens ha fet conèixer-nos 
molt més els uns als altres”.

Anna Mosoll, moltes gràcies per les teves paraules!

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe
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El 29 de juny, va co-
mençar el IX Campus Es-
portiu de Montmajor, i 
acabà el 31 de juliol. Un 
estiu més, durant el mes 
de juliol, vam gaudir d’una 
nova edició del Campus 
Esportiu de Montmajor. Els 
responsables del Campus, 
Sergi Torrabadella i Alba 
Vilaredes, van comptar 
amb Jacint Bernaus, Judit 
Bruch i Arnau Pey com 
a monitors/es. Després 
del llarg confinament, el 
Campus va ser un espai de retrobament entre infants i joves, 
amb l’objectiu de recuperar els somriures i compartir noves 
estones i experiències. A causa de la Covid-19, es van adaptar 
moltes activitats i espais. Es va comptar amb una cinquantena 
de participants i algunes de les propostes més destacades 
d’aquesta edició van ser: la sortida de Pintball, la visita de l’as-

IX Campus Esportiu!

sociació Ndimbalante, els inflables a la piscina i la ja tradicional 
acampada, sense treure importància a la diversitat d’esports 
i activitats a la natura que es van dur a terme durant les cinc 
setmanes. Els organitzadors esperen amb moltes ganes i 
il·lusió la pròxima edició, ja que amb ella celebraran el desè 
Campus i, de ben segur, arribarà carregat de sorpreses.
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Caminada nocturna a Montmajor!

El 4 de juliol ,  l ’Ajuntament de 
Montmajor va organitzar la segona edi-
ció de la caminada nocturna, en record 
de l’acte commemoratiu que es va fer 
l’any passat pels 25 anys dels focs que 
van arrasar bona part del nostre municipi 
i del baix Berguedà l’any 1994. Femturis-
me.cat va fer difusió de l’esdeveniment 
a l’agenda de la seva web. Primerament, 
tots els assistents van poder gaudir d’una 
botifarrada popular gratuïta a la plaça 
del Mercat, i a les 22h del vespre es va 
començar la caminada, que pujava fins a 

la torre del Foc i es baixava per can Barri. S’hagué d’escurçar la ruta perquè els camins per 
on es volia passar no estaven en bon estat com a conseqüència de les passades pluges. Fou 
una trobada popular agradable, una caminada simbòlica, amb una lluna plena preciosa i 
que tingué com a novetat la il·luminació de la torre de foc amb un focus de la marca Mark 
model Beam350 amb làmpada r15 de 350W des del terrat de l’Ajuntament.
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El 13 de juliol, es van reprendre les activitats per la gent gran 
promogudes per la dinamitzadora, la Dolors Serra. La primera 
activitat que es va proposar girava entorn a exercitar la memòria, 
i la varen seguir altres propostes amb la intenció de que tingues-

Represa de la Dinamitzadora de la Gent Gran
sin una bona acollida. Després de les vacances d’estiu, l’activitat 
va mantenir continuïtat a partir del 7 de setembre. Tanmateix, 
s’hagueren d’aturar davant la segona onada de la Covid-19 i caldrà 
veure quan i de quina manera es pot tornar a posar fil a l’agulla.

Primera edició d’autocine a Montmajor!
El passat 10 de juliol a les 22h, es va 

celebrar la primera edició d’autocine a 
Montmajor al camp de futbol. Per pri-
mera vegada, es va realitzar la projecció 
d’una pel·lícula en un format que va per-
metre -en la complexa situació que es-
tem vivint-, dur a terme un acte cultural 
amb totes les  garanties, ja que els seients 
dels vehicles del públic es van convertir, 
per una estona, en butaques de cinema 
i, d’aquesta manera, es va poder gaudir 
amb seguretat del visionat de la pel-
lícula. Per tal de que tots els assistents 
poguessin fruir al màxim, es va instal·lar 
una pantalla panoràmica de 7 metres 
d’amplada per 4 metres d’alçada. Al ma-
teix temps, es va fer servir la freqüència 
modulada (FM) perquè els espectadors 
poguessin sentir la pel·lícula a través 
de la ràdio del seu vehicle. La pel·lícula 
elegida per a l’ocasió va ser “Campeones”, 
un film dirigit per Javier Fesser. Malgrat el 
bon temps d’aquell vespre, l’assistència 
no va ser destacable.
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Del 13 al 24 de juliol hi va haver cursets de natació a les pis-
cines municipals de Montmajor, a càrrec d’Arnau Pey. Enguany, 
tan sols es van realitzar durant dues setmanes per la situació de 
la Covid-19. Van tenir una bona acollida i es van separar els nens 
i nenes en quatre grups de diferents nivells: els dos primers grups 
van realitzar activitats de familiarització i iniciació a l’aigua, el 
tercer grup ja anava més lliure i va aprendre estils de natació més 
complexes, mentre que l’últim grup ja treballà el perfeccionament 
de la tècnica i la resistència física. Els grups no contemplaven 
les edats sinó el nivell dels infants. Els més petits tenien 3 anys 
mentre que els més grans, 16. En finalitzar els cursets, els nens i 
nenes van fer una evolució molt positiva i va quedar una bona 
sensació per totes les parts. 

Cursets de Natació a les piscines municipals

El Museu d’Art 
del Bolet reobre les portes

El 18 de juliol de 2020, es va reobrir el Museu d’Art del Bolet de Montmajor amb la Sra. 
Dolors Bernal com a responsable. S’oferiren visites els dissabtes, diumenges i festius de 10h a 
13h. Per la situació sanitària el Museu d’Art del Bolet tancà les seves portes el 31 d’octubre de 
2020. Les obres a la segona planta del museu començaren a final de novembre i està previst 
que tinguin una durada d’uns 5 mesos. Per a més informació: www.museudelbolet.cat.

Missa a Sant Jaume de Boixadera
El 25 de juliol de 2020 vam celebrar Sant Jaume a un lloc ideal per a l’ocasió: 

Sant Jaume de Boixadera. A les 18.45h de la tarda s’hi va fer una missa que aplegà 
veïns i veïnes en aquest preciós entorn. 
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El 25 de juliol, pels 
voltants de les 18h de 
la tarda, es va originar 
un foc en un camp de 
la finca de Buidasacs. El 
motiu de l’incendi va ser 
una embaladora però, 
gràcies a una ràpida i 
efectiva actuació, es va 
poder desenganxar el 
tractor i sortir de la zona 
d’alt risc. Ràpidament 
es va avisar al 112 i als 
veïns més propers. Al 
lloc de l’incendi s’hi van desplaçar els mossos d’esquadra, els agents rurals, les ADF 
de la zona, 4 dotacions de bombers, l’Eco 0 i un helicòpter. L’actuació de tots ells va 
ser molt bona i van tenir el foc controlat en una estona. Afortunadament, l’incident 
només quedà en un ensurt.

Casal d’estiu a Montmajor

Del 3 al 7 i del 10 al 14 d’agost, hi va haver el casal d’estiu de Montmajor, a càrrec d’Arnau 
Pey, Anna Mosoll i Juli González. Es va dividir el grup en dos: els més petits (de 3 a 8 anys) i els 
més grans (de 9 a 16 anys). Els més petits van realitzar activitats manuals, van treballar la intel-
ligència emocional i van fer molts jocs i dinàmiques on es treballaren valors com la cooperació, 
la inclusió i la presa de decisions, a part d’un temps lliure a la piscina cada dia. Per altra banda, 
els més grans van fer una primera setmana orientada a l’esport a la natura mitjançant rutes de 
senderisme i jocs al bosc, i la segona setmana va estar enfocada a un eix temàtic dels jocs de 
la fam, on van anar superant proves durant els primers dies per acabar simulant la pel·lícula 
adaptada a ells. La valoració per part de tots i totes va ser molt positiva.

Ensurt per un foc a Buidasacs
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Benedicció de cotxes per 
Sant Cristòfol

El 22 d’agost va 
tenir lloc la bene-
dicció de vehicles 
en motiu de Sant 
Cristòfol. Després 
de la missa de tar-
da a Sant Sadurní, 
en un entorn càlid 
i distès, més d’una 
trentena de conduc-
tors s’aplegaren al 
costat de l’església 
per poder beneir el 
seu vehicle.

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe

Visita guiada al  
jaciment ibèric de  

Sant Miquel de Sorba

El 23 d’agost es va organitzar una visita guiada oberta 
al públic al jaciment arqueològic de Sant Miquel de Sorba. 
El mes de juny l’Ajuntament va rebre l’autorització de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural per la intervenció 
en aquest jaciment. El Consistori es posà en contacte amb 
Borja Gil, arqueòleg del Centre d’Estudis Lacetans, que 
fa més de 10 anys que treballa excavant a les comarques 
del Solsonès, Bages i Berguedà, per possibilitar una visita 
guiada. En Borja Gil ens explicà que enguany, arran de la 
situació per la pandèmia de la Covid-19, han hagut de 
reduir el número de persones voluntàries destinades als 
diferents llocs, i decidiren que, en lloc d’excavar, farien una 
prospecció per tota la zona. És a dir, que al camp pròpia-
ment dit no hi van ser, però van estar molt disposats a fer 
una jornada de portes obertes, que va anar a càrrec de dos 
membres de l’equip del Centre d’Estudis Lacetans, en Borja 
Gil i el Francisco José Cantero. La visita guiada fou un èxit. 
Començà a les 10h del matí al peu del turó, a prop de la 
masia de Soldevila i acollí gairebé un centenar de persones, 
repartides en dos grups. Els guies explicaren les excavacions 
que fa cent anys inicià mossèn Serra Vilaró i la seva represa 
el 2010 per part del Centre d’Estudis Lacetans. Explicaren 
amb detall les diferents fases dins el període que va del 
segle VII a C. al segle II d C., amb el denominat període ibèric 
i, posteriorment, la important empremta de l’imperi romà 
a la zona. Descobrírem una cisterna ibèrica, una cisterna 
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romano republicana, el camp de 
sitges ibèric, i la muralla romano 
republicana, entre d’altres. La visita 
suscità un enorme interès entre 
els assistents que, motivats, parti-
ciparen amb les seves preguntes i 
aportacions. (Si vols saber-ne més, 
trobaràs informació a El Solc núme-
ro 1, dins l’apartat de “Som història, 
fem memòria”, pàgs. 48-49).
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L’itinerari Rider 1000 passa per Montmajor
El 19 de setembre de 2020 es va celebrar la vuitena edició 

de l’esdeveniment motociclista anomenat “Rider 1000”, una ruta 
organitzada pel Moto Club Manresa. Recordem que la Rider1000 
és un esdeveniment motociclista no competitiu de 1.000 km per 
carreteres obertes al trànsit. L’objectiu és certificar el pas pels 
diferents controls assenyalats en el recorregut triat, fins arribar a 
la meta, que coincideix amb el mateix punt de sortida (Manresa). 
L’itinerari no està definit, només hi ha els controls de pas, un dels 
quals va ser a Montmajor. Cada participant pot escollir la carretera 
que consideri més apropiada a les seves característiques de con-
ducció. L’itinerari es publica a la web perquè cada participant pu-
gui projectar la seva estratègia. La Rider1000 no és una cursa, de 
manera que no hi ha ni classificacions ni premis de cap tipus. Als 
participants que tinguin el visat de tots els controls fins a la meta, 
se’ls lliura un pin únic i numerat, que certifica haver completat 
l’itinerari. Es tracta de fer quilòmetres per carreteres interessants, 
descobrir paisatges, gaudir del plaer de la conducció amb moto i 

compartir experiències amb altres persones que estimen la moto. 
https://rider1000.com/

El 21 de setembre de 2020, es va fer la presentació de la cuina 
del Berguedà i de les activitats previstes a la comarca sobre els 
bolets, al Museu d’Art del Bolet de Montmajor. L’alcaldessa de 
Montmajor, Maria del Mar Monell, donà la benvinguda i presidí 
la taula juntament amb el Sr. Lluís Vall, President de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà i la Sra. Remei Escolies, Vice-
presidenta de l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà i 
propietària del restaurant Els Roures. L’acte comptà amb la pre-
sència de diversos mitjans de comunicació, com TV Berguedà, 
Nació Berguedà, i la Revista Tasta. Es tractà de la 20a edició de la 
campanya de la cuina del bolet, una iniciativa cada vegada més 
consolidada a la comarca i orientada a promoure turísticament 

Presentació de la Cuina del Bolet del Berguedà 
al Museu del Bolet de Montmajor
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el Berguedà. A banda de comptar amb la participació de 15 
restaurants de diferents municipis, la campanya inclou l’activitat 
cultural de poder visitar el Museu d’Art del Bolet de Montmajor 
-que properament comptarà amb una segona sala destinada a 
realitzar diverses activitats culturals-, així com mercats de bolets 
i festes i fires dedicades al bolet. No hi faltaren agraïments 
cap a l’Ajuntament de Montmajor -per acollir la presentació 
i ser punt de referència en la temàtica-, el gremi d’hostaleria 
i turisme del Berguedà, l’Agència del Desenvolupament del 
Berguedà, els col·laboradors -Monbolet, Rovellats i Abadal-, 
i els mitjans de comunicació per la seva difusió. Es recordà 
la importància de ser respectuós amb la natura i s’animà als 
visitants que ens vinguin a conèixer perquè la comarca està 
preparada per acollir-los. La Cuina del Bolet compta amb una 
pàgina web pròpia: www.cuinadelbolet.com  

Teatre a Montmajor
El 7 d’octubre de 2020 començaren els assajos del 

grup de teatre de Montmajor encapçalats per la Montse 
Tristany. Malgrat que enguany també es va oferir l’activitat 
per als més petits, finalment no es va poder dur a terme 
per la manca de nens/es inscrits. Ràpidament, però, els 
assajos s’hagueren d’aturar a mitja tardor per la pandèmia. 
Tanmateix, el grup ja espera amb moltes ganes la possi-
bilitat de poder-se tornar a encarrilar i fer el que tant els 
agrada: teatre!
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El passat 13 d’octubre, l’associació de dones i l’associació de gent gran de 
Montmajor van tornar a reprendre les seves propostes d’activitats: la gimnàsti-
ca dolça i el cant coral. Tanmateix, aquestes van quedar anul·lades arran de les 
noves mesures restrictives per evitar la propagació de la Covid-19 (resolució 
SLT/2568/2020).

Anul·lada la 2a edició de la 
Fireta “Tocats pels Bolets”

El passat 17 d’octubre estava prevista la segona edició de la Fireta 
“Tocats pel Bolets”, amb un format similar al de la primera edició (jor-
nada de portes obertes al Museu d’Art del Bolet, la plaça del Mercat 
engalanada de parades, manualitats i tallers, el tast gastronòmic i de 
vins, i el vermut musical), i que tan caliu i bona acollida va tenir però, 
malauradament, les restriccions per la pandèmia no ho van permetre. 

Entre tots, 
garantim  
la convivència 
i el civisme

El 23 d’octubre a la nit van 
robar tres cartells de diverses 
entrades del poble de “Municipi 
de la República Catalana”. Es 
pot pensar diferent i conviure, 
no és necessari recórrer a actes 
vandàlics. Responsabilitat i 
civisme!

El 6 de novembre va tenir lloc la vacu-
nació de la grip a Montmajor a partir de 
les 10h del matí al Local del Comú. Calia 
concertar cita prèvia trucant al CAP de 
Cardona. Es van vacunar unes 25 persones 
i tot va procedir com era previst i sense 
incidents.  

Les activitats de l’associació de 
Dones  i l’associació de Gent Gran 

Comença la 
iniciativa “Tresors 

del Berguedà”
El 13 de novembre s’estrenà “Tresors 

del Berguedà”, una iniciativa que pretén 
potenciar l’esport local al propi municipi i en 
la que es convida als caminaires a etiquetar 
els indrets bonics per on passin. D’aquesta 
manera, es podran confeccionar mapes 
d’orientació més delimitats indicant els 
punts d’interès.

Vacunació de la 
grip a Montmajor
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Per primera vegada, 
donació de sang a Montmajor

El 15 de novembre, ens esperava un bonic matí a Montmajor. Per una 
banda, l’AMPA de l’escola Gira-sol havia organitzat la caminada de tardor 
oberta a tot el poble. Per l’altra, estava previst que l’Associació Ndimba-
lante vingués a oferir-nos uns tallers de manualitats. Lamentablement, 
vam haver d’anul·lar-ho per les restriccions de la Covid-19 i evitar-ne així 
la propagació. Malgrat tot, es va mantenir la donació de sang que, per 
primera vegada, es traslladava a Montmajor. La iniciativa va ser molt ben 
rebuda, hi es van comptabilitzar 32 donants. Cal destacar que 12 perso-
nes van donar sang per primera vegada. Això suposa el 37,2% de noves 
donacions i es valorà com una molt bona notícia. Aquest petit gest és de 
gran ajuda; moltes gràcies a tots i totes! 

El 25N, dia internacional 
per a l’eliminació de la 

violència contra les dones
El 25 de novembre va ser el dia internacional per a l’elimina-

ció de la violència contra les dones. L’objectiu és contribuir a la 
prevenció de les violències masclistes i ajudar a que tots i totes 
prenguem consciència de la necessitat de transformar la societat 
perquè el sexisme no sigui reproduït en àmbits com l’educatiu, el 
social o el familiar. L’Ajuntament de Montmajor volgué comme-
morar-ho a través de sumar-se a una de les activitats participatives 
proposades pel Consell Comarcal del Berguedà. Concretament, 
el monòleg “Estimar sense morir”, una adaptació de la novel·la de 
Dulce Chacón “Algún amor que no mate”. El monòleg, de Pepa La-
villa, programat pel 19 de desembre, es recollirà al proper número 
del Butlletí Semestral.

Les activitats que es realitzin 
durant les festes de Nadal, 

apareixeran a El Solc 4!

Per la Puríssima, 
decorem Montmajor

El 5 de desembre de 2019, just abans de les festes 
de la Puríssima, el poble de Montmajor es va engala-
nar amb llums de Nadal. El Consistori va il·luminar els 
carrers, decorà la rotonda, i posà un arbre de Nadal 
lluminós juntament amb un immens tió a la Plaça 
del Mercat. Tot a punt per oferir el caliu durant les 
festes de Nadal!
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Festa Major de Codonyet
El 26 de juliol de 2020 se celebrà la Festa Major de Codonyet (Sorba). Enguany, arran de 

la situació per la pandèmia de la Covid-19, s’anul·laren els actes, com el sopar popular i el 
ball del dissabte o l’aperitiu del diumenge. Sí que es mantingué, però, la missa solemne a 
Sant Jaume de Codonyet a les 12h del migdia. A banda d’això, i en motiu de la Mare de Déu 
del Carme, el 19 de juliol s’hi celebrà missa d’11h.

Festa Major de Sant Feliu de Lluelles

L’1 d’agost de 2020 va ser 
la Festa Major de Sant Feliu, 
i se celebrà amb la promesa 
satisfeta de tenir l’església par-
roquial pintada i restaurada. 
Com cada any, la parròquia 
de Sant Feliu de Lluelles va 
celebrar els seus patrons, Sant 
Pere Ad Víncula i Sant Feliu 
Africà a la missa de 12h, en la 
que hi assistiren una cinquan-
tena de persones, entre elles, 
l’alcaldessa de Montmajor, 
Maria del Mar Monell, l’alcalde 
de Navès, Josep M. Casafont 
i veïns de la parròquia. L’es-
glésia ha fet un canvi radical, 
s’han cuidat tots els detalls i 
ara els feligresos miren orgu-
llosos la seva església i donen 
les gràcies a tots aquells que 
ho han fet possible. El dinar de 
germanor quedà anul·lat pel 

coronavirus, però per commemorar aquest any de treballs que 
ni la pandèmia no va poder aturar, es va editar una revista amb 
les imatges de la restauració de l’església que es repartí entre els 

Festa Major de 
Preixana

El 15 d’agost de 2020 es va celebrar la Festa 
Major de Preixana i, com cada any, es va fer la 
tradicional missa. Enguany no es va fer el vermut 
en sortir degut a les mesures de prevenció pel 
coronavirus. Recordem que a Preixana hi tornà a 
haver missa d’11h el 20 de desembre de 2020.  

parroquians al preu de la voluntat, creada per Maria Àngels Clotet, 
coordinadora del projecte de restauració. També recordem que a 
Sant Feliu, el 22 de novembre, hi va tornar haver missa d’11h.
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Festa Major de Montmajor

La primera setmana de setembre és la Festa Major de Montmajor, és la nostra festa grossa, on la gresca, la disbauxa, els 
balls, els retrobaments amb els veïns, compartir un beure, etc., prenen especial importància. Són actes que ens uneixen, fan 
poble! Enguany, ens trobem en una situació molt diferent. La pandèmia de la Covid-19 ha afectat les nostres vides, el nostre dia 
a dia, les nostres rutines... Hem rumiat molt si fer o no fer la Festa Major d’aquest 2020, i al final hem arribat a la conclusió que sí, 
que sí que cal, que ens ho mereixem! Que hem de gaudir de les petites coses i hem de tenir presents també els que no ens podran 
acompanyar. Hem de seguir les normes i les mesures de seguretat per evitar la propagació del virus i evitar-ne un rebrot. Per evitar 
agrupacions innecessàries, s’haurà de reservar lloc per assistir a tots els actes, hi haurà gel hidroalcohòlic per una correcta neteja 
de mans i serà obligatori l’ús de la mascareta. Entre tots, viurem una Festa Major diferent però autèntica! 

Maria del Mar Monell 
Alcaldessa de Montmajor

La Festa Major arrencà el dissabte 5 de setembre amb l’animació de circ 
infantil de Nando Caneca. L’assistència -sota reserva prèvia- superà el centenar 
de persones, i es pogué gaudir d’un espectacle de mímica atractiu per a petits 
i grans.
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Després de la missa de tarda a l’es-
glésia de Sant Sadurní de Montmajor, els 
gegants, el gegantó i els nans del Comú 
de Montmajor, ballaren al pla de davant 
de l’església. La colla gegantera posà de 
manifest la seva satisfacció per l’animada 
participació dels nens i nenes a l’hora 
de fer ballar els nans. Cal dir també que 
durant els dies de festa major es van po-
der contemplar els sis nans del Comú de 
Montmajor exposats a l’entrada del Local 
del Comú, en motiu del 30è aniversari 
d’aquestes emblemàtiques figures.

Al vespre, 150 persones s’aplegaren a la Plaça del Mercat per viure 
el sopar a la fresca, amenitzat amb la música de Figa i, seguidament, 
ambientat amb els monòlegs improvisats d’Improshow. En un clima 
agradable i acollidor, les rialles van estar assegurades.

L’endemà, dia 6 de setembre, la Festa Major continuà amb 
un espectacle de màgia per a tots els públics amb en Toni Cors. I, 
després de la deguda desinfecció, hi va haver un concert amb La 
Betty amb un ampli repertori de cançons d’ara i de sempre.
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El dilluns 7 de setembre va ser el darrer dia de festa major. 
Un final de festa on no hi podia faltar la popular botifarrada i 
l’especial concert amb Cafè Trio, que acabà amb un emotiu “ball 
del fanalet”.

La participació de molts veïns i 
veïnes, així com la presència de per-
sones de municipis propers, deixà 
palesa la idea de que fer festa major 
és fer poble. I que està a les mans 
de tots i totes reinventar una festa 
que satisfaci a molts. L’Ajuntament 
de Montmajor agraeix el comporta-
ment responsable a l’hora de seguir 
les recomanacions i normes per 
prevenir la Covid-19 i desitja que 
l’any vinent es pugui organitzar una 
festa amb més normalitat.
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Mercat i tradició a Montmajor

Primera edició del Mercat i Tradició de Montmajor (1996).

Festa Major 
de Correà

El passat 12 de setembre va ser festa 
grossa a Correà i es va celebrar missa a la 
parròquia de Sant Martí de Correà a les 
18.45h. Esperem que l’any vinent pugui 
comptar amb l’actuació del Cor Arrels 
de Montmajor, la ballada dels Gegants 
de Montmajor, l’aperitiu per a tothom i 
el ball de tarda.
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30è aniversari dels Nans del Comú de Montmajor
El David Tristany i Gámez, de la Colla de Geganters del Comú de Montmajor,   

ha redactat aquest elaborat article i la responsable de El Solc  
li agraeix enormement la seva curosa participació!

Entre les moltes vessants que conformen i identifiquen el 
Comú de Montmajor, cal tenir ben presents les festes i tradicions. 
És aquí on hi trobem un dels elements més característics, el con-
junt dels sis nans en forma d’animals de pagès: el gall, el conill, 
l’ànec, el vedell o vaca, el xai, i el porc. D’entrada, pot semblar que 
els nans del Comú de Montmajor no tenen res d’excepcional, però 
no és així, ja que aquestes figures tenen una singularitat respecte 
a altres nans i capgrossos d’arreu del país. Per tal de conèixer de 
primera mà les seves particularitats i commemorar el seu trentè 
aniversari, a continuació es fa un repàs de la seva història.

Primerament, hem de situar-nos al 9 d’octubre de 1988, quan 
s’inicia la tradició gegantera al Comú de Montmajor amb la 
presentació dels gegants “el Casanova” i “la Pubilla xica”. Gairebé 
dos anys després, l’Ajuntament de Montmajor (legislatura 1987-
1991) i la Colla de geganters i grallers del Comú de Montmajor, 
van decidir incorporar un grup de nans perquè acompanyessin 
els gegants en les seves actuacions. Amb aquesta decisió, es va 
ampliar el conjunt de la imatgeria festiva local, amb la voluntat 
d’apropar les tradicions als nens i nenes del municipi. Cal dir que 
aquesta tendència d’afegir nans, després de la construcció d’una 
parella de gegants, de ben segur que es va repetir en diversos 
municipis catalans. Tanmateix, val a dir que hi ha pobles que en 
aquell moment també van crear gegants per primera vegada, 
però que posteriorment mai no han incorporat un conjunt de 
nans o capgrossos. 

Els nans del Comú de Montmajor volen representar els ani-
mals que trobem a les diferents cases de pagès del municipi, i 
recorden el bestiar que es comercialitzava al mercat setmanal de 
Montmajor, sobretot durant les primeres dècades del seu funci-
onament. Així doncs, aquest conjunt festiu és un homenatge al 
món rural i, al mateix temps, també ens recorda una vessant de la 
història local. Certament, un dels aspectes més curiosos dels nans 
és que siguin sis. Aquest nombre no és a l’atzar, sinó que té una 
estreta relació amb el conjunt del municipi. Són sis en record a 
les sis parròquies o nuclis que conformen el Comú: Montmajor, El 
Pujol de Planès, Correà, Sant Feliu de Lluelles, Sorba i Gargallà. 

La construcció d’aquestes figures es va encarregar al conegut 
Taller d’Escultura Casserras, de la ciutat de Solsona, on dos anys 
abans ja s’havien construït els gegants de Montmajor. Així doncs, 
Manel Casserras i Boix (1929-1996) va ser l’escultor d’aquests sis 
nans. De totes maneres, cal dir que Josep Manel Casserras i Solé 
(1957-2015), possiblement també va participar en el procés de 
creació dels nans del Comú de Montmajor, ja que aleshores també 
treballava al taller, ajudant el seu pare. En aquell temps, les figures 
festives s’elaboraven entre el petit obrador del carrer Sant Miquel 
i els baixos d’una casa de la Pujada del Castellvell, molt a prop del 
taller actual. Concretament, aquell 1990, també van sortir d’aquest 

nans del Comú de Montmajor, 1990 (autoria: Foto Luigi, Berga).

obrador els nans miners de Saldes, els gegants de l’Ametlla de 
Merola i els de Sant Julià de Cerdanyola. A part d’aquestes figures 
del Berguedà, també van crear altres gegants com, per exemple, 
els Tres Savis Piteus de Sant Llorenç de Morunys. 

Teresa “Sessa” Casserras i Moreno, segona neta del mestre 
geganter Casserras Boix, continuadora del negoci familiar i 
nascuda aquell mateix any, comenta que els de Montmajor són 
pràcticament els únics nans en forma d’animals que han realitzat 
al taller durant la seva llarga trajectòria (des dels anys 50 del segle 
passat i fins a l’actualitat). A part d’aquestes figures, només han 
creat les reconstruccions i reproduccions en petit dels Óssos de la 
Festa Major de Solsona i el Cérvol Tibau de Cervera (un element 
de bestiari que es porta com un nan o capgròs).  

Pel què fa a la tècnica constructiva, Casserras explica que per 
a la creació dels sis nans del Comú de Montmajor, el seu avi va 
seguir un mètode tradicional que actualment encara mantenen 
en aquest taller. Primer, es van modelar les figures en fang (a mida 
real). Posteriorment, les figures es van emmotllar en guix generant 
així un motlle que s’ompliria de cartró pedra (paper faller) per 
tal d’obtenir la figura definitiva. Per últim, es va aplicar una capa 
d’estuc sobre el cartró pedra, el qual es poleix manualment fins a 
donar un aspecte llis i agradable a l’element, tot preparant-lo per a 
la policromia final. També assenyala que el cartó pedra, amb  que 
es van fer els capgrossos, és un material fàcilment restaurable. 

Després de fer un repàs de la tècnica constructiva, cal conti-
nuar parlant de les característiques físiques d’aquestes figures 
de cartró pedra. Els nans de Montmajor són unes peces úniques; 
no tenen còpies en altres municipis. Cada capgròs té una mida 
diferent que va lligada a la fesomia de la figura: per exemple, el 
gall o el conill són els més voluminosos, mentre que el porc i el 
xai són els més menuts. Cadascun d’ells té algun tret característic 
que els dona un gran realisme, trobant així un terme mig extra-
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ordinari entre una escultura i els animals 
homònims que representen. 

També cal dir que hi ha un total de 
dotze bates (dos vestits per nan) que 
ajuden a caracteritzar millor els diferents 
animals. Tanmateix, en algunes ocasions 
no s’utilitzen per tal de facilitar l’intercanvi 
dels nans a l’hora de ballar i poder fer més 
participativa la festa entre els nens i nenes 
de diferents edats. 

Abans de continuar avançant, hem 
d’analitzar la diferència entre els nans i els 
capgrossos. Un capgròs, tal i com el seu 
nom indica, és una testa de cartró pedra, 
considerablement augmentada respecte 
al cap de la persona que la porta. Mentre 
que un nan és una figura que amb tota la 
seva indumentària distorsiona l’aspecte del 
portador, fent que sembli més baix del que 
és en realitat. En el cas dels nans, en moltes 
ocasions el portador s’hi veu a través de 
l’extrem més superior de la figura, com per 
exemple el barret. Així doncs, tècnicament 
parlant, les figures de Montmajor són uns 
capgrossos. Tot i això, al llarg de la seva 
trajectòria se’ls ha anomenat de les dues 
maneres, ambdues acceptables. 

En aquest article s’ha escollit la de-
nominació de nans, perquè si ens fixem 
en el cartell de la festa de bateig, en “Les 
Corrandes del gegants i nans del Comú de 
Montmajor” i en documents corporatius 
de la colla gegantera, veurem que se’ls 
anomena d’aquesta manera.

D’altra banda i com a curiositat, vo-
lem explicar que en diversos municipis 
de Catalunya, als capgrossos també se’ls 
anomena nans. Sense anar més lluny, si 
ens fixem en el cas dels vuit nans de la 
Patum de Berga -que per la forma són uns 
capgrossos-, tradicionalment sempre se’ls 
ha anomenat Nans o Nanos Vells i Nous.  

Si bé l’estrena dels gegants l’any 1988 
es va fer al bell mig de la Plaça del Mercat, 
la presentació dels nans es va realitzar en 
un dels extrems del Comú de Montmajor, 
a Sorba, coincidint amb la celebració de la 
3a. Festa del Comú de Montmajor. Aquell 
diumenge 23 de setembre de 1990, dia de 
Santa Tecla, els actes van començar a les 
11h del matí amb una passejada des de les 
proximitats de l’església de Santa Maria de 
Sorba fins a l’àrea de lleure de Terracuques. 

Seguidament, es va celebrar una missa 
i es van presentar i batejar els nans del 
Comú de Montmajor. Tal i com recorda la 
Josefina Vilajosana, es van estrenar “Les 
Corrandes dels gegants i nans del Comú de 
Montmajor”, es va fer un llançament de 
globus i es van repartir unes paperines de 
fruits secs entre els assistents simbolitzant 
el pinso que mengen els animals. La festa 
va continuar amb un dinar d’acampada 
i una mica de gresca, a càrrec del grup 
musical Nakki de Manresa. 

Les colles geganteres i grups parti-
cipants a la festa de bateig van ser els 
següents: els nans de Manresa, els nans 
de la Bauma dels Encantats de Berga, els 
nans i gegants nous d’Artés, els capgros-
sos i gegants antics de Castellar del Riu, 
els capgrossos i gegants de Puig-reig, el 
gegant de Santa Maria d’Oló, els gegants 
antics de Viladomiu Nou i els gegants nous 
de Sant Julià de Cerdanyola.

Normalment els nans i capgrossos te-
nen fesomies de persones, tot i que al llarg 
de la primera meitat del segle XX -sobretot 
durant el període de postguerra-, ja apa-
reixen capgrossos en forma d’animals (al-
guns fets per l’escultor Lambert Escaler) en 
els catàlegs de diferents tallers de l’època. 
Per tant, no és una tendència nova de final 
del segle passat.

Tot i això, el què sí que podem afirmar 
és que ens trobem davant d’un conjunt 
gairebé únic a Catalunya pel que fa a la 
representació de diversos animals de 
pagès en un mateix grup de nans o cap-
grossos. Hi ha dos casos que s’aproximen 
al de Montmajor. El primer cas són els 
capgrossos de Lliçà d’Amunt, construïts 
l’any 1987 per diversos membres de la 

estrena i bateig dels nans del Comú de Montmajor, a Sorba, 23 de setembre de 1990 (autoria: Foto Luigi, Berga).

colla gegantera d’aquest municipi del 
Vallès Oriental. Concretament, disposen 
d’un gall, una gallina, una vaca, un conill, 
un esquirol i una ovella.  En canvi, el segon 
cas és posterior als nostres nans, i són els 
cinc capgrossos de Calonge (Baix Empor-
dà): un ase, un gall, un gos, un porc i un 
ànec; construïts pel Taller Sarandaca de 
Granollers, entre el 2010 i el 2015.

Així, doncs, podem dir que els de 
Montmajor són el segon conjunt de nans 
i capgrossos de Catalunya en simbolitzar 
diferents animals de pagès. Però, d’altra 
banda, són el primer conjunt creat per un 
taller d’escultura professional.  

Posteriorment al 1990,  trobem alguns 
municipis que han creat nans i capgrossos 
en forma d’animals, però normalment són 
un o dos elements. En són un bon exemple 
el porc senglar i el llop de Lliçà de Vall, o 
bé la vaca de Vilobí d’Onyar. 

També podem trobar algun gegant 
en forma d’animal com, per exemple, els 
gegants de Calonge (el gat i la rata), o bé 
el nou gegant de Sant Martí Sesgueioles 
(un cavall). D’altra banda, hi ha gegants 
que tenen incorporats animals en la seva 
indumentària; per exemple la geganta 
d’Espinalbet aguanta cries d’animals, la de 
Palau Solità i Plegamans sosté un gall, o la 
de Saldes que té un colom a l’espatlla. I, pel 
que fa al bestiari, trobem alguns elements 
de grans dimensions que ens recorden als 
animals que representen els nostres nans; 
per exemple, a Borredà, tenen un gall; al Barri 
del Carme d’Olot, un conill i, a Vacarisses, 
una vaca. 

Tradicionalment ens acompanyen en les 
Festes Majors dels diferents nuclis del Comú, 
i en altres dates assenyalades, com l’11 de 
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setembre, quan ballen al so de les gralles 
i formen un cercle al voltant dels gegants: 
el Casanova i la Pubilla Xica i el gegantó 
Tocat del Bolet. És aquí quan mostren una 
imatge única i singular. Els nans del Comú 
de Montmajor conformen un conjunt amb 
personalitat pròpia i, en ser uns animals de 
pagès, no desentonarien al costat d’altres 
parelles de gegants de temàtica rural. 

Al llarg de la seva trajectòria els nans 
han acompanyat als gegants, tot visitant 
diferents pobles i ciutats de Catalunya. Pel 
que fa a aquestes sortides a fora del muni-
cipi, a vegades hi participaven els sis nans; 
en altres ocasions han sortit la meitat; o bé 
quan falten portadors, un o dos capgrossos 
sols. De totes maneres, cal dir que els nans, 
i també els gegants, criden l’atenció d’un 
públic divers, que ens pregunta d’on són. Així 
doncs, podríem dir que Montmajor també és 
conegut arreu per la seva imatgeria festiva. 

Com a curiositat, dir que el nan del Gall és 
el padrí dels capgrossos Marc i Maria d’Avià. 
Es va voler comptar amb ell, per la proximitat 
entre els dos municipis, i també perquè en 
el seu moment, el gegant de Montmajor va 
apadrinar la geganta Laieta d’Avià. 

L’any 2015, va arribar el moment de 
celebrar els 25 anys dels nans. Per comme-
morar-ho, es va organitzar una trobada de 
nans i capgrossos a Montmajor, el dissabte 
2 de maig a la tarda. La passejada va trans-

córrer des del pati de l’Escola Gira-sol i fins 
a la plaça del Mercat, on cada grup va fer 
els seus balls. Van participar-hi disset grups, 
entre els que cal destacar els capgrossos de 
Capellades, el Nan Cucut de la plaça Nova 
(BCN), els nans de Manresa, els nans del Barri 
del Mercat de Cardona, el Cérvol Tibau de 
Cervera, i la coneguda Grossa de Cap d’Any, 
però sense premi.

Coincidint amb aquesta efemèride, els 
nans van ser restaurats per la Montse Morreres 
i López. També en alguna ocasió puntual, els 
nans han estat restaurats pel Taller Casserras, 
com ara el 2018, quan es van arreglar uns 
petits desperfectes del gall i el porc. 

El dissabte 27 d’abril de 2019, els nos-
tres nans van visitar Castellterçol (Moia-
nès), per participar a l’espectacle nocturn 
“Som d’on venim”, realitzat dins dels actes 
de la XII Fira del Món Geganter. De forma 
excepcional i per qüestions logístiques, 
els nans van ser portats per diferents nens 
i nenes del Moianès. Aquest espectacle 
es va realitzar davant de la Casa-Museu 
d’Enric Prat de la Riba, i va ser seguit per 
un nombrós públic. Concretament, els 
nostres nans, van aparèixer a una escena 
de la festivitat dels Tres Tombs. I, l’endemà, 
els nans van aparèixer en un fragment de 
les notícies de la Televisió de Catalunya. 

I ja som al 2020, un any atípic, en què 
tot i les circumstàncies derivades de la crisi 

Trobada de nans i capgrossos a Montmajor en motiu del 25è aniversari, 2 de maig de 2015 (Foto cedida per: Colla de Geganters del Comú de Montmajor).

de la Covid-19, s’han volgut commemo-
rar els 30 anys dels nans. El dissabte 5 de 
setembre, aquests van participar a la tra-
dicional -i enguany adaptada-, ballada de 
gegants i nans en motiu de la Festa Major 
de Montmajor, i van ser portats amb entu-
siasme per diferents nens i nenes. També 
durant els tres dies de Festa Major van estar 
exposats a l’entrada del Local del Comú. El 
23 de setembre de 2020 (dia de l’aniversari), 
es van publicar a les xarxes socials, unes 
imatges inèdites dels nans davant de les 
sis parròquies, juntament amb un vídeo 
commemoratiu. 

Arribem al final, tot recordant a tothom 
qui ha donat vida a aquests personatges en 
qualsevol moment d’aquests trenta anys: 
fent-los ballar, tenint-ne cura, o gaudint-ne 
quan ballen al costat dels gegants i al so 
de la música. En definitiva, en aquest escrit 
s’ha procurat explicar la història dels nans 
del Comú de Montmajor, donant a conèixer 
encara més, aquest patrimoni cultural i festiu 
del què esperem continuar gaudint. PER 
MOLTS ANYS, NANS!  

El correu electrònic de contacte és: 
gegantsmontmajor@hotmail.com

Podeu seguir la seva activitat a: 
Twitter: @MontmajorGegant 
Facebook: Gegants De Montmajor 
Instagram: gegantsmontmajor

Festa Major d’hivern de Gargallà
El passat 6 de desembre es va celebrar la festa major d’hivern de Gargallà. El Patró de Sant Andreu és el 30 de novembre, 

però es va decidir traslladar-ho al diumenge següent, aprofitant la Visita Pastoral del Bisbe de la Diòcesi de Solsona, Xavier 
Novell, a la parròquia. Durant la missa es van cantar els goigs de Sant Andreu.
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D’acord amb el Pla d’Obertura del Departament d’Educació, 
la Llar d’Infants el Cucut tornà a prestar servei a partir de l’1 de 
juny de 2020, i hi hagué una bonificació de la quota de la llar per 
a les famílies durant els mesos de juny i juliol com a compensació 
per no haver pogut oferir el servei des de mig març de 2020 arran 
de la pandèmia de la Covid-19.

El període de matrícula per al curs 2020-2021 estigué com-
près entre el 17 i el 23 de juny. En el document presentat pel 
Departament d’Ensenyament el 3 de juliol de 2020, hi havia un 
apartat dedicat a l’educació infantil de primer cicle. A les llars 
d’infants, els nens i nenes no havien de portar mascareta però sí 
els educadors i el personal no docent quan no es pogués garantir 
la distància de seguretat.

Fi de curs a la Llar d’Infants El Cucut

El 24 de juliol de 2020 se celebrà l’esperada i càlida festa de 
final de curs de la llar d’infants de Montmajor amb les famílies i 
educadores. La Directora, Griselda Puig, i l’educadora, Laura Gon-
zàlez, ho expressaven amb aquestes boniques paraules:

“Podem dir que acabem el curs amb bones sensacions, tot i 
els darrers mesos de confinament i les dificultats generades per la 
pandèmia de la Covid-19. Acabem amb una barreja d’emocions 
per tot el que hem viscut i pel que vindrà, tristesa per acomiadar els 
més grans -que ja començaran P3-, i alegria per la nova etapa que 
comencen.

Al llarg del curs hem compartit vivències, experiències, moments, 
trobades, somriures que es converteixen en un munt de records  i 
aprenentatges que sempre quedaran gravats al nostre cor.

El divendres  vam fer una festa per acomiadar-nos tots/es junts: 
infants, famílies, pares i mares, àvies i avis, germanes i germans…, on 
vam compartir una bona estona amb propostes, jocs, converses i ria-
lles. Per iniciar la festa, els infants més petits portaven una samarreta 
d’una eruga i els més grans d’una papallona. Es començà explicant 
el conte “L’erugueta goluda” i després es van realitzar activitats com 
moure’s amb una ploma al ritme d’una audició, l’experimentació de 
pintar amb glaçons, una mica de psicomotricitat i ballar a tota vela 

Llar d’Infants “El Cucut”

amb la cançó dels “Pirates” del Pot Petit. Les famílies van agrair la 
tasca feta a les educadores amb un detall d’una torreta amb una 
planta molt bonica pintada amb les mans dels infants. I, per acabar 
la festa, coca, xocolata i beguda per a tothom!!

Esperem que aquesta etapa viscuda a la llar d’infants hagi estat 
una experiència única i inoblidable, tant per als infants com per a les 
famílies i que us emporteu un bocí dels bons moments, experiències 
i emocions viscudes amb nosaltres. 

Bon estiu a tothom, a reveure i moltes gràcies per tot!”.

“La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la 
lliure perquè es desenvolupi” (Maria Montessori).
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El Cucut comença el nou curs!

El 2 de setembre la llar d’infants el Cucut de Montmajor va 
començar el nou curs 2020-2021 amb millores a l’espai, com són 
el parquet al terra i les parets, per tal de garantir la millor como-
ditat pels nostres petits. El mes de novembre també es col·locà 
un parell de mobles nous, taules, cadires i una catifa.

Tal com ens relata la Directora, els nens i nenes de la llar 
d’infants el Cucut han fet moltes activitats durant aquest pri-
mer trimestre: “Hem treballat la mascota de l’aula, els gegants de 
Montmajor, la tardor (la caiguda de les fulles, els colors, l’esquirol, 
el cargol, el bolet, els fruits, etc.), hem jugat i decorat l’aula amb tot 
el material, hem celebrat la Castanyada amb castanyes i panellets. 
També hem parlat sobre la família de cada infant, i hem introduït 
el Nadal (decoració d’aula, tradicions i costums, nadales, felicitació 
de Nadal, etc.). Totes aquestes propostes s’han realitzat a través de 
contes, d’imatges visuals, materials que els infants han portat de 
casa, cançons, danses, pintura i textures, entre d’altres”.

Escola Gira-sol

Comiat dels alumnes de 6è

El passat dimecres 17 de juny al matí es va fer el comiat als 
alumnes de 6è curs al Local del Comú de Montmajor. La Jordina 
Subirana, Directora de l’escola Gira-sol, va dirigir unes paraules 
d’agraïment i de record als alumnes i les seves famílies d’aquests 

9 cursos a l’escola. Tot seguit, es va projectar un vídeo del seu pas 
per l’escola, de P3 a 6è. A continuació, la seva tutora, l’Anna Lladó, 
els va lliurar una samarreta i una orla de record. Ja per acabar, es 
va fer una foto de grup i l’AMPA va regalar gira-sols a l’equip de 
mestres com a mostra d’agraïment per la feina feta durant aquest 
curs acadèmic. Un comiat diferent i molt emotiu!
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Els altres cursos també s’acomiaden

Enguany, el comiat dels i les alumnes de l’escola Gira-sol ha 
estat diferent al d’altres cursos. Per comptes de ser un comiat 
de tota l’escola, ha estat en petits grups classe i en dies i/o 
hores diferents. El 16 de juny es van acomiadar els nens i 
nenes de cicle mitjà. El 18 de juny, els alumnes de la classe 
dels Mamuts (P5), també van fer el seu comiat amb el tutor, 
en Jacint Bernaus. Tota la classe li va regalar una samarreta 

Comiat dels alumnes de Cicle Mitjà, 16 de juny de 2020.

Comiat dels alumnes d’educació infantil (P5), 18 de juny de 2020.

Comiat dels alumnes de Cicle Inicial, 18 de juny de 2020.

Comiat dels alumnes d’educació infantil, 26 de juny de 2020.

El 16 de juny de 2020, el Departament d’Educació va confirmar 
la sol·licitud de 7 taules noves pel menjador escolar, i aquestes 
van arribar al centre el passat 18 de novembre.

i un clauer “patumaires” en senyal d’agraïment per la seva 
engrescadora tasca. El mateix dia, però en una altra franja 
horària, es van poder acomiadar els alumnes de cicle inicial. I, 
els alumnes d’educació infantil (P3 i P4) van tenir l’oportunitat 
d’acomiadar-se el dia 26 de juny a la plaça del Mercat. Malgrat 
la situació que estem vivint, l’escola ha pogut acomiadar-se i 
desitjar-se un bon i merescut estiu!

El 30 de juny, la Secretaria de les Polítiques Educatives va fer 
arribar a totes les escoles de Catalunya les “Instruccions per al 
curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya”. I, el 3 de 
juliol, el Departament d’Educació feu arribar a tots els centres el 
“Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en 
el marc de la pandèmia”, aprovat pel PROCICAT. Respecte a l’hora 
del pati i el menjador, les entrades i sortides, es faran per torns i 
els estudiants a partir dels 6 anys hauran de portar mascareta fora 
del grup estable. Una vegada sabut el pla d’actuació, l’equip de 
mestres de la ZER Baix Berguedà també es va acomiadar desitjant 
a totes les famílies un molt bon estiu!
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Certament, dins un marc d’es-
cola rural i verda, es va implemen-
tant un projecte educatiu de gran 
qualitat i capdavanter pel que fa 
a la metodologia d’ensenyament 
constructivista i d’aprenentatge 
significatiu i experimental. La 
importància que es dona a la 
transversalitat dels continguts, a 
la interdisciplinarietat dels pro-
jectes i als racons multinivells, es 
considera fonamental. Es treballa 
d’una manera molt vivencial i es 
dona importància al maneig de les 
emocions i a l’adquisició d’hàbits 
(d’higiene, de socialització, d’au-
tonomia, de respecte, etc.). Aquest 
model d’escola és singular i cada 
vegada atrau a més famílies.  

Inici del curs 2020-2021

El 24 d’agost, el Departament d’Educació va fer públic 
l’informe en relació a les mesures a aplicar per a l’obertura 
dels centres escolars. 

La situació que estem vivint ha fet replantejar moltes 
coses a l’equip de mestres, entre elles, quina seria l’organit-
zació més adequada per l’escola durant el curs 2020-2021. 
Es decidí que a infantil es faria un grup amb P3, P4 i P5 que 
formaria la comunitat de petits i que es considera com a 
grup estable. I a primària es farien dos grups estables: un 
grup amb alumnes de 1r, 2n i 3r, que formarien la comunitat 
de mitjans, i un altre grup amb alumnes de 4t, 5è i 6è, que 
formarien la comunitat de grans. Cada grup estable compar-
tiria espai, pati, etc. 

El 9 de setembre va tenir lloc la reunió informativa per 
explicar més detalls sobre l’organització del nou curs. Es tractà 
d’una reunió on-line amb cadascuna de les tres comunitats: 
petits, mitjans i grans. Es comunicaren informacions de di-
versa índole, es presentà el “Pla de treball en confinament”, 
i la Directora de l’escola, la Jordina Subirana, aprofità per 
agrair a l’AMPA l’adquisió dels 8 cromebooks, i a l’Ajuntament 
per canviar les portes de les aules i pintar les finestres de les 
aules d’ambdós pisos així com l’aposta per a l’escola amb el 
projecte presentat al PUOSC. 

El 10 de setembre va tenir lloc el Consell Escolar de la ZER 
Baix Berguedà en versió telemàtica. Després d’aprovar l’acta 
anterior i presentar els nous membres, s’aprovà el Pla d’actu-
ació per al curs 2020-2021, sotmès a possibles modificacions. 
Durant aquest curs el claustre realitzarà una formació digital 

El 14 de setembre s’inicià el curs escolar, amb 51 alumnes 
repartits de la següent manera:

El calendari escolar és el que es presenta a continuació:

oferta pel Departament. S’informà de les matrícules definiti-
ves, de la plantilla de mestres, de les festes de lliure disposició 
i de la situació pel que fa a les sortides i colònies.
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L’equip de mestres és el següent: 

Petits: Gemma Casas, secretària i 
Marta Simon.

Mitjans: M. Àngels Melgosa.

Grans: Anna Lladó i Marta de Haro 
(Jèssica Santamaria).

Mestres de suport a infantil i primària: 
Gemma Espalter, Jordina Subirana, 
directora.

Mestres itinerants:

Educació Física: Alba Perarnau 
(Mònica Lara).

Educació Musical: Neus Comellas.

Educació Especial: Gemma Espalter.

Especialista d’Anglès: Marta Simon.

Mestra de Religió: Pilar Torra.

Serveis Educatius Comarcals: 
Psicopedagoga: Mireia Puy.

Administrativa: Montse Soler.

Equip de menjador:
Trini Cózar (petits).
Griselda Puig (grans).
Elena Rodríguez (mitjans).    

I aquestes són les sortides que hi ha programades:

1r trimestre

 Sortides Data i lloc Activitat Escola/comunitat Organitza

 Espectacle Bibliobús  25 setembre Sol amb la lluna EI i PRI Bibliobús

2n trimestre

 Sortides Data i lloc Activitat Escola/comunitat Organitza

 Anem a teatre 3 febrer Corre, Trufa! Petits Diputació de Barcelona

 Anem a teatre 16 febrer Mon pare és un ogre Grans Diputació de Barcelona

 Anem a teatre 16 març Refugi Mitjans Diputació de Barcelona

3r trimestre

 Sortides Data i lloc Activitat Escola/comunitat Organitza

 Anem a teatre 9 abril L’aventura d’avorrir-se Petits Diputació de Barcelona

 Anem a teatre 19 abril Dintríssim Mitjans Diputació de Barcelona

 Anem a teatre 13 maig Flow my Hip-hop Grans Diputació de Barcelona

 Colònies  12 i 13 abril Cal Joval EI ZER  ED ZER

Els nens i nenes de l’escola Gira-sol han fet un munt d’ac-
tivitats, de les que podem destacar: l’espectacle del Bibliobús 
Pedraforca “Sol amb la Lluna”, “l’esmorzar és la clau”, “bona 
postura, bona salut”,  la setmana de la natura, la presentació 
del conte de l’Espiet amb la Montse Davins, el taller de fang 

espectacle del Bibliobús Pedraforca “Sol amb la Lluna”, al Local del Comú. 25.09.20.

a càrrec de la Josefina Vilajosana, la castanyada, l’exposició 
“Els nostres bolets de ceràmica”, la celebració de Santa Cecília 
amb un concert de trompeta a càrrec del Marc Planas (mestre 
de pràctiques al centre el curs anterior), la festa de Nadal, el 
cagatió, i moltes coses més!
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Activitat “l’esmorzar és la clau”, amb la comunitat de mitjans, per Fun brain, el 
29 de setembre de 2020.

Activitat “bona postura, bona salut”, amb la comunitat de grans, per Fun 
Brain, el 29 de setembre de 2020.

Setmana de la natura, del 3 a 
l’11 d’octubre de 2020.

Presentació del conte de l’espiet amb la Montse Davins, el 16 d’octubre de 2020.
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Taller de fang a les tres comunitats a càrrec de Josefina Vilajosana. 
Octubre-novembre de 2020.

Bolets de fang elaborats per la comunitat de petits 
(foto: 18 de novembre de 2020).

Bolets de fang elaborats per la comunitat de mitjans 
(foto: 18 de novembre de 2020).

Bolets de fang elaborats per la comunitat de grans 
(foto: 18 de novembre de 2020).

La castanyada, el 30 d’octubre de 2020. Santa Cecília, amb la col·laboració 
d’en Marc Planas, el 23 de novembre 
de 2020.

L’exposició “els nostres bolets 
de ceràmica”, a la Biblioteca, 
el 25 de novembre de 2020.
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La setmana del 9 al 13 de novembre es 
van haver de confinar els i les alumnes de 
la comunitat dels grans i les seves mestres 
degut a haver-hi un positiu de Covid-19 
en aquest grup. El dilluns dia 9 a les 10h 
del matí es va desplaçar l’equip mèdic 
del CAP de Cardona fins a l’escola i es van 
realitzar els tests PCR a alumnes i mestres. 
Les famílies van poder acompanyar el seu 
fill o filla en la prova. El dimarts es van 
connectar per videoconferència alum-
nes i mestres per presentar les tasques 
setmanals, explicar el Sites com a manera 
de treballar, compartir una graella per 
sol·licitar trucades o videotrucades indi-
viduals i presentar l’aplicació “grups” del 

El 29 de juny de 2020, van arribar físicament a l’escola els 8 
cromebooks que l’AMPA pagà. L’escola es mostrà molt agraïda 
per aquesta adquisició i així ho expressà als grups de difusió de 
Whatsapp. 

El 10 d’octubre es va celebrar la reunió amb les responsables 
de cada comissió. En no poder-se celebrar la reunió general 
de pares i mares de forma presencial, es desestimà l’opció de 
mantenir-la virtual i la Junta es va comprometre a informar a les 
famílies via correu electrònic i/o Whatsapp del que anés succeint. 
Es decidí fer Loteria Nacional enlloc de “La Grossa” (40 talonaris de 
20 números cada un, a 3€ el número; 1€ de benefici per l’AMPA). 
La comissió administrativa informà de que durant el curs 2019-
2020 l’AMPA va invertir en millores al pati, a la biblioteca, en el 
camp d’aprenentatge, teatre, regals del tió, l’esmorzar de Nadal i 
en el detall de final de curs per a les mestres, i que en data de 31 de 
juny de 2020 l’AMPA tenia un romanent de 5.064,85€. La comissió 
de festes informà de la caminada prevista pel 15 de novembre 
-que finalment no és pogué celebrar-, i de la donació de sang al 
Local de Comú. També comunicà que s’aniria decidint l’organit-
zació d’altres activitats en funció de l’evolució de la pandèmia. 
La comissió de menjador (mixta) valorà molt positivament tots 
els canvis que hi ha hagut al menjador, tant l’empresa de càte-
ring, com el cobrament dels dinars des del Consell Comarcal del 
Berguedà, com la gestió de llistes per Whatsapp. La comissió de 
medi ambient (mixta) prepara tallers amb els nens per treballar 
l’hort, la natura, el reciclatge, etc. i recordà que actualment hi falta 
gent. La comissió de pati mencionà que calia anar fent el mante-
niment del pati, i es parlà de que els alumnes podrien contribuir-hi 
tallant l’herba, etc., amb la idea de proposar-ho a l’escola. També 
es comentà que els nens es queixaven de que se’ls havia assignat 
una part del pati a cada grup i no podien jugar a l’altra part i des 
de la comissió es proposaria a l’escola per a que es fes rotació. 
Des de comissió de material es comentà que les comandes de 

La Comissió històrica
La quarta reunió de la 

Comissió Històrica es va 
celebrar el 18 de setem-
bre a les 17.30h al Local 
Social de Montmajor. Des-
prés de recordar les ante-
riors reunions, les tasques 
realitzades fins al moment 
i el treball pendent de 
realitzar, s’acordà que a 
partir d’aquest moment es treballaria en subgrups amb 
les persones responsables de cada àrea. 

Implica’t. Participa-hi! L’Escola té un valor. L’Escola som tots.

L’AMPA de l’Escola Gira-sol

material havien anat bé i que s’estava mirant de resoldre el paga-
ment per part de 3 famílies pel que fa al material i 2 famílies pel 
que fa a la comanda de roba. La comissió d’extraescolar informà 
de que aquest curs es feien 3 extraescolars amb Xalem: running 
i orientació, amb 11 nens/es apuntats; zumba, amb 7;  i  música i 
piano, amb 2 nens/es. La comissió de convivència (mixta) tornà 
a proposar l’activitat “l’aportació de les famílies”, ja que aquesta 
es va veure impedida pel tancament del centre el curs 2019-2020 
com a mesura davant la pandèmia. I, finalment, la comissió de 
Sant Jordi, si la situació ho permet, posarà una parada de llibres 
i roses a la plaça del Mercat -juntament amb la venda de llibres 
de segona mà i loteria de Sant Jordi-, el 23 d’abril. 

Per posar-vos en contacte amb l’AMPA, aquest és el seu correu 
electrònic: ampagirasolmontmajor@gmail.com

correu electrònic com a xat per resoldre 
dubtes. Es van fer connexions en gran 
grup i en petit grup de forma diària. A les 
famílies que no disposaven de dispositiu 
per a treballar, se’ls van deixar els cro-
mebooks comprats per l’AMPA i l’escola. 
Des del CAP van fer arribar a les famílies 
informació sobre la quarantena. També 
van explicar a les famílies que es podien 
descarregar l’aplicació “La meva salut” 
per a poder rebre més àgilment els re-
sultats dels tests. El dimecres dia 11 al 
matí van rebre els resultats negatius dels 
tests realitzats i el dilluns següent ja es 
van poder incorporar al centre amb total 
normalitat.

El divendres 20 de novembre, després 
de dues trobades telemàtiques amb la di-
recció de l’escola, va venir a visitar i a conèi-
xer l’escola la nova inspectora, la Sra. Maite 
Gorriz. Va valorar la bona relació que hi 
ha entre l’Ajuntament, l’escola i l’AMPA. El 
mateix dia, també es va formar la comissió 
de dues mestres que estan en el període 
de funcionàries en pràctiques.

L’equip de mestres aprofita per desit-
jar-vos unes bones festes de nadal i un 
bon any nou!

Per qualsevol consulta a l’escola Gira-sol:
93 824 61 52 / a8021983@xtec.cat / 
http://agora.xtec.cat/ceipgira-sol
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Per tancar l’apartat de “Fem escola”, us presentem el text 
d’una jove col·laboradora a El Solc que versa sobre la seva 
experiència subjectiva de la Covid-19. Moltes gràcies, Laia! 

Em dic Laia Fontquerni, soc alumna de l’escola Gira-sol i 
explicaré la meva vivència de la Covid-19.

Tot va començar el mes de març de 2020. Era un dia com 
qualsevol altre i, a la classe de la tarda, ens van donar la notícia 
de que ens havíem de confinar a causa de la malaltia, perquè 
en aquell moment els contagis pujaven cada dia en un nombre 
desesperant.

Un cap de setmana, l’Anna (la tutora de cicle superior) ens 
va enviar una llista amb exercicis per fer. Però no com sempre 
-amb paper i llapis-, sinó per ordinador. I així va ser com vam 
començar un procés de teletreball. Cada dues o tres setmanes 
enviava tasques noves, i havíem d’haver acabat les anteriors. 

A casa meva feia deures 5h al dia, tres al matí i dues a la 
tarda. Al principi el teletreball em costava molt,  ja que no 
havia treballat mai per internet. Per això els primers dies ho 
feia a la llibreta i als quaderns. A la tarda em dedicava més 
a les tasques que em costaven, perquè els meus pares -que 
treballaven (i treballen) al matí i no tenien gaire temps per 
mi-, llavors ja estaven a casa i em podien donar un cop de 
mà amb allò que no entenia.

Per estudiar utilitzàvem una aplicació anomenada Edubo-
ok, que ens permetia poder accedir virtualment als nostres 
llibres de text i d’exercicis, de totes les assignatures. Tot i 
que, de tant en tant, també treballàvem amb PDF, o fèiem 
exercicis als quaderns de paper (sobretot matemàtiques). La 
tutora també ens enviava tasques de Matific, una aplicació 
de reforç de matemàtiques.

El confinament es va allargar i fins i tot els de 6è (que ara 
ja van a l’institut) no van poder fer les competències bàsiques. 
Però almenys, com a mínim, es va poder fer el seu comiat. 

Com que estava tot el dia tancada a casa, les relacions i 
els contactes amb la família van disminuir. Les primeres set-
manes de confinament, només vaig poder veure a l’àvia un 
dia, i només una hora. Un altre dia, també vaig poder veure 
a una companya de classe, que ens vam trobar tot passejant. 
Em comunicava amb la família i alguns amics amb missatges 
i videotrucades. 

Els meus avis i àvies van aprendre a fer servir aquest mitjà 
de comunicació i es van “actualitzar”. També van aprendre a 
utilitzar altres mètodes de xats i coses tecnològiques que no 
sabien (i que encara no saben gaire bé).

El confinament no només em va afectar la vida social, sinó 
també una mica la companyia i les maneres de divertir-me.

El maig passat va ser el meu aniversari i el vaig haver 
de passar a casa. El vam celebrar els meus pares i jo amb 
un pastís i una cançó. La família i els amics em van felicitar 

Una vivència particular de la Covid-19

amb missatges -escrits i de veu-, i trucades. I tots em van fer 
un vídeo adjuntat d’altres vídeos felicitant-me, que em va 
agradar molt. Però és clar, no era el mateix.

Abans, per divertir-me, quedava amb els amics o amb 
els pares i anàvem d’excursió o en bicicleta. Altres dies em 
quedava a casa a jugar. Però tancada no podia fer gaire res 
més que jugar al quarto de jocs o al jardí i, a vegades, a la wii. 
Com que cada dia era una mica el mateix, ja havia jugat amb 
tot i al final ja no sabia què fer. Vaig haver de buscar altres 
fonts de diversió, i no va ser fàcil. Al principi vaig provar de fer 
manualitats. Vaig fer unes bitlles amb unes ampolles de litre, 
un dia vaig provar de fer fang, un altre, origami... I, després, 
el pare em va ensenyar alguns jocs de quan ell era jove com 
el “mataquadres” o la “carrera de bolis”, que també em van 
enganxar. I ara mateix estem enganxats a un joc que es diu 
“enfonsar la flota”. I, de tant en tant, amb la mare, juguem a 
encistellar la pilota fent “vint-i-uns”.

El dia 14 de setembre va començar el nou curs, però amb 
mesures. Tots havíem de portar mascareta, a l’entrar ens 
posàvem sabatilles o crocs (cosa que ja es feia l’any passat), 
entràvem per la porta d’emergència, se separaven els alum-
nes per comunitats... I algunes coses que, almenys per a mi, 
no tenien gaire sentit. Per exemple, per mesures de seguretat, 
se suposava que el nombre d’alumnes a l’aula havia de baixar, 
doncs no! Va pujar. I vam passar de ser 8 a ser 16.

Tot anava molt bé, però unes setmanes més tard, a 
l’escola hi va haver una persona contagiada. L’endemà de 
la notícia, ens van fer la PCR a tota la comunitat dels grans, 
i ens van dir que ens confinéssim a casa durant deu dies. 
Així ho vam fer, i de nou, teletreball. 

Cada dia fèiem una videotrucada a les deu en punt, i 
fèiem una hora i mitja de classe virtual. L’altra estona -fins 
la una del migdia-, feia la feina a la meva habitació.

Tot i les restriccions, fa poc ens va visitar la Josefina Vi-
lajosana, creadora dels bolets de fang del Museu d’Art del 
Bolet de Montmajor. Amb ella, vam realitzar un taller en el 
que vam fer els nostres propis bolets de fang, i també ens 
va explicar alguns trucs i tècniques.

A classe també hem estat fent el projecte de la salut, que 
ha resultat ser molt interessant. I, en aquests moments, a ar-
tístics, estem elaborant un projecte de “stop motion”. També 
hem fet alguna proveta i algunes conferències.

Crec que al final tot se solucionarà i tornarà a la normalitat. 
Potser serà més tard, o més d’hora, però d’una manera o d’una 
altra confio en que tot tornarà a ser com abans. Amb suport 
a tots aquells que estan investigant i trencant-se la closca per 
trobar una solució i felicitacions als que són prudents i fan 
bondat. I una empenta als que han perdut persones estima-
des o properes. Només vencerem si sabem somriure.
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Sabies que...?
Sabies que el 2022 l’escola de Montmajor celebrarà el seu 50è 

aniversari?

Sabies que des de l’Ajuntament de Montmajor es va impul-
sar la creació d’una Comissió Històrica per recollir la història 
de l’escola del nostre poble i els membres de la comissió es 
reuniren per primera vegada el 8 de novembre de 2019 i des 
de llavors s’han dut a terme 4 reunions? 

Sabies que en aquest treball de recerca per recuperar i 
mantenir viva la història de la nostra escola també es parlarà 
de les diferents escoles que hi havia hagut al municipi des de 
principis del segle passat?

Sabies que malgrat no poder concretar l’any a partir del 
qual es va començar a fer escola a la rectoria de Correà dis-
posem d’una fotografia de l’any 1932 on queda reflectit que 
el rector de Correà d’aquells anys, mossèn Ramon Rota, hi va 
fer estudi?

Sabies que a partir de 1939, el rector Josep Farré va conti-
nuar fent estudi a la rectoria de Correà fins el 1963?

Sabies que el 1926 mossèn Josep Badia i Esquius fou no-
menat rector de Sant Esteve del Pujol de Planès, i que l’any 
següent es construí un local per a l’escola gràcies a l’ajuda en 
la seva construcció de les famílies del poble i a l’aportació de 
l’Ajuntament de Montmajor?

Sabies que les famílies de El Pujol, d’acord amb el rector 
i l’Ajuntament de Montmajor, aprovaren el pressupost de 
1.065,95 pessetes per fer-la de nova planta?

Sabies que a El Pujol de Planès s’hi feu estudi del 1927 al 
1958, aproximadament?

Sabies que l’escola de El Pujol de Planès fou molt concor-
reguda i hi acudiren nens i nenes de la parròquia però tam-
bé alguns de Gargallà, Pegueroles, Sant Joan de Montdarn, 
Serrateix i Montmajor?

Sabies que a Sant Feliu de Lluelles l’escola era coneguda 
amb el nom de “l’Estudi de Sant Feliu” i es va construir als 
voltants de l’any 1929?

Sabies que l’ensenyament dut a terme per mestres a Sant 
Feliu de Lluelles va començar pels volts de l’any 1935, que l’escola 
va estar en funcionament del 1936 al 1939 aproximadament i, 
posteriorment, des de finals de l’any 1944 fins l’any 1970, tot i que 
algun any va estar tancada per manca de professorat?

Sabies que a Sorba l’any 1889, es destinà mossèn Isidre Riu 
Aubets i en fou el capellà i el mestre durant 39 anys?

Sabies que el mossèn Jaume Riu Vendrell, nebot de mossèn 
Isidre Riu, va deixar una gran petjada al poble, ja que a més de 
capellà va ser un gran mestre i que els seus alumnes tingueren 
un alt nivell per l’època?

Sabies que durant el curs 1959-1960, els alumnes de Sorba 
van anar a col·legi a Sant Feliu de Lluelles perquè a Sorba no hi 
havia mestre, i no va ser fins a principis dels anys 60 que hi va 
començar a haver mestres professionals?

Sabies que a Gargallà ja s’hi feia estudi abans de 1912 i que a 
partir d’aquest any començà un segon moment important amb 
l’escola de “La Roqueta”? 

Sabies que la clausura definitiva de l’escola de Gargallà va ser 
el 1972?

Sabies que l’antiga escola de Montmajor -primera escola d’en-
senyament primari oficial al municipi- data de l’any 1902 i que s’hi 
van fer classes durant 70 anys, és a dir, fins el 1972?

Sabies que Estrella Cortichs (1902-1985) -una mestra nascuda 
a Gironella, innovadora i compromesa a l’Espanya dels anys tren-
ta- exercí com a mestra a l’escola de Montmajor entre el 1921 i el 
1924, aproximadament?

Sabies que Pablo España Sala (1895-1961) fou un mestre que 
exercí a l’escola de Montmajor del 1934 al 1939, i hi ha nombroses 
referències que el descriuen com un home seriós i molt recte, però 
bon mestre, estimat i que, amb ell, tots els nens i nenes “havien 
après de lletra”?

Sabies que el 13 de gener de 1961, l’inspector Rafael Pardo 
Ballester es va reunir en sessió extraordinària amb la Junta d’En-
senyança i redactaren el document “El Arreglo escolar de este 
municipio”?

Sabies que el 23 d’abril de 1963, s’aprovà la construcció del 
Grup Escolar de Montmajor, el qual estaria integrat per les escoles 
de l’Espunyola, el Cint, Capolat, Montclar de Berga, Montmajor, 
Gargallà, Sant Feliu de Lluelles i Sorba, a més de les escoles re-
gentades per capellans de les parròquies properes a les escoles 
esmentades? 

Sabies que l’any 1972 es va inaugurar l’edifici de l’escola nova amb 
130 alumnes, després que la política escolar del govern “recomanés” 
agrupar municipis propers en un sol centre i que, finalment, en el 
nostre cas, es van agrupar Montmajor, Montclar i l’Espunyola?

Sabies que la construcció del nou edifici de la nova escola es 
va acabar el 1968, tot i que fins el curs 1972 no s’hi va començar 
a fer classe perquè hi va haver una problemàtica relacionada amb 
l’abastament d’aigua? 
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Descobriment del Martyrium de Sant eudald, any 1979.

exhumació del Martyrium de Sant eudald i descobriment de les  lloses 
romanes, any 2020.

Retrocedint a l’any 1979, a Sorba es realitzaren unes excava-
cions dins l’església pre-romànica, datada del segle VI i conside-
rada de les més antigues de la península. Gran fou la sorpresa 
en trobar-hi sepultat un martyrium que s’havia conservat en 
perfecte estat i que fou atribuït al martyrium de Sant Eudald, 
patró venerat a Sorba. El cas és que l’esquelet es trobava sense 
el crani, però com que al llarg dels anys s’havia anat contant de 
generació en generació que Sorba havia pertanyut als frares 
de Ripoll, es deia que en fundar-se el monestir, per tenir una 
relíquia, els frares s’havien emportat el cap. És per això que en 
descobrir l’esquelet sense cap, es pensà que la llegenda podia 
ser certa.

Després del descobriment es va deixar l’esquelet al desco-
bert sense cap mena de protecció, i d’això en fa 41 anys. Amb 
el pas del temps, els ossos s’havien deteriorat molt i veient 
que un Martyrium tan important no podia continuar així, el 
nostre rector mossèn Antoni Guixé va fer els passos corres-
ponents per a que es procedís a la restauració dels ossos. 
L’exhumació va tenir lloc el dia 9 d’octubre de 2020 per part 
d’un equip d’antropòlegs format per la Sra. Núria Armentano 
(antropòloga del Museu d’Arqueologia de Catalunya), el Dr. 
Josep Liria (metge), la Sra. Laura Canales i la Sra. Júlia Benet. 
També hi foren presents mossèn Antoni Guixé (com a rector 
adscrit de la parròquia de Santa Maria de Sorba), mossèn Lluís 
Prat (delegat del Patrimoni del Bisbat de Solsona), el Sr. Carles 
Freixes (responsable dels béns immobiliaris de Solsona) i un 
servidor, Eudald Reig Fitó.

Aproximadament a les 8h del matí es començaran els treballs 
d’exhumació i reconeixement del Martyrium. Quan ja es portava 

Troballa històrica al Martyrium de Sant Eudald (Sorba)
L’Eudald Reig i Fitó ens brinda aquest article sobre el Martyrium de Sant Eudald de Sorba 

 i en aquest Solc 3 el posem en valor per la seva rellevància històrica. 

unes hores de treball, després de retirar els ossos i netejar el sota 
on estaven posats, es trobaren unes lloses romanes en perfecte 
estat. I, continuant amb les sorpreses, en seguir buidant terra, a 
la part on havia de tenir el cap el sant, es va trobar la part d’un 
crani (costat esquerre) i un maxil·lar inferior amb una dentadura 
perfecta! Per la qual cosa, queda descartat que a Ripoll pogues-
sin tenir el cap sencer...

A continuació es posaren els ossos en bosses per al seu 
trasllat al Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona), on s’hi 
farà el procés de conservació i, un cop realitzat aquest procés 
de conservació -que durarà aproximadament uns tres mesos-, 
l’equip d’antropòlegs retornarà les relíquies de Sant Eudald a 
l’església de Santa Maria de Sorba. En motiu de clausurar les 
caixes per al trasllat, es desplaçà a Sorba la secretària general 
cancellera i notària de la cúria de Solsona, la Sra. Júlia Ayala.

És impressionant. Moltes gràcies, Eudald! 
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Canudas Motor Test
Els dies 22 i 23 de juliol, Baporo Motorsport va fer parada a les 

terres berguedanes i, concretament, a Montmajor, al camí asfaltat 
que va de la Creu a Casa Gumira, per poder realitzar verificacions 
tècniques i fer la posta a punt dels vehicles. Segons els pilots, es 
tracta d’un camí espectacular, ja que en poc espai tenen el que 
fa falta per provar els seus vehicles si volen disputar qualsevol 
ral·li de Catalunya. En aquest cas, els pilots es preparaven per 
competir el 5è Rallye Sprint de la Cerdanya que se celebrà el dia 
25 de juliol. Els cotxes que varen realitzar aquestes proves foren 
un BMW M3 GR A de Gil Castañé i el Porsche 911 RS de Josep M. 
de Ferrer. Un luxe per als amants del motor.

També, el dia 30 de juliol, David Gandelli, juntament amb 
Xavi Pons, va fer la posada a punt a Montmajor amb un fantàstic 
vehicle. Asm Motorsport aposta pels R4: després de treure el Dacia 

Sandero R4, Àlex Sabater, Director de Asm Motorsport, va treure 
a la llum un espectacular Audi A1 R4. El francès David Gandelli 
s’emportà l’Audi A1 R4 de Asm Motorsport, on disputaran alguna 
cursa o altra a la nostra nacionalitat.

L’11 d’agost hi va 
haver novament un 
entrenament al mu-
nicipi. José Suárez, 
més conegut com 
el “Cohete Suárez”, 
amic i company del 
pilot de Fórmula 1 
Fernando Alonso, 
feu una petita para-
da tècnica a Gargallà 
per millorar l’estabi-
litat de l’Skoda Fabia 
R5 Evo de Calm Com-
petició. Ara sí que ja 
ho tenen tot a punt 
per disputar la propera carrera a Ferrol, la Corunya, puntuable pel 
Campionat d’Espanya d’asfalt el Cera. El veïnat va quedar realment 
impressionat i tothom va estar molt content.
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El 17 d’agost, amb Xevi Pons, també van fer parada a Gargallà 
Fabrizio Zaldívar de Paraguai i Fernando Mussano d’Argentina, per 
preparar el pròxim ral·li de Ferrol del Campionat Espanyol. Encara 
que Fabrizio sigui el primer pilot paraguaià en el Campionat Mun-
dial Júnior Wrc, no vol perdre ritme fins a nou retorn!

El 26 d’agost, el pilot de 
la Federació Catalana i del 
Club RACC, Sergi Francolí, va 
fer una jornada intensa de 
posada a punt amb el seu 
nou Peugeot 208 Rallye 4 a 
la zona de Gargallà. Eren els 
primers quilòmetres que rea-
litzava amb aquest automòbil 
i, com és habitual, s’han de re-
alitzar moltes comprovacions 
abans d’emprendre un llarg 
camí. Sembla que tot quedà 
a punt pel Campionat Ibèric 
de Portugal!

El 10 de setembre, al camí asfaltat que va de la Creu a Casa 
Gumira, també es realitzaren unes verificacions tècniques meca-
nitzades. Va córrer Xavier Domènech, que va sumant quilòmetres 
amb el seu Porsche 997 Gt3 Rs. De la tracció total a la tracció 
posterior es necessiten molts canvis, però Xavier Domènech anà 
ràpid i així ho va demostrant.

El 14 d’octubre, Xevi Pons es desplaçà fins a Gargallà per 
continuar amb l’aprenentatge del canari, Raúl Hernández, que 
realitza el Campionat Volant RACC Copa Mavisa per endur-se la 
victòria i obtenir la Bk R2 del Campionat espanyol.

El 29 de novembre, al municipi de Montmajor, es va aprofitar 
per comprovar que el Ford Fiesta Rallye 4 de Carlos del Barrio, el 
nou copilot de Dani Sordo, estava a punt per disputar l’última 
fita marcada pel mundial de ral·lis a Monza, Itàlia. Carlos del 
Barrio formarà equip amb Fabrizio Zaldivar al mundial durant la 
temporada 2021. 

Gràcies, Jordi Canudas, per informar-nos en detall dels esde-
veniments de motor que has organitzat!
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A l’estiu de 2020 el Futbol Club Montmajor comunicà que no 
seguiria organitzant el Rebost de Montmajor i demanà a en-
titats o grups que s’animessin per seguir mantenint aquesta 
tradició que arriba al seu 40è aniversari. Per una banda, no va 
sorgir cap grup que volgués encapçalar la festa i, per l’altra, 
les circumstàncies sembla que no permetran organitzar cap 
celebració d’aquestes característiques...

El Futbol Club va estar atent al Comunicat de la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Activitat Física al sector esportiu 
català en relació a l’inici i desenvolupament de la temporada 

Podeu consultar les jornades i els resultats al següent enllaç: 
http://m.fcf.cat/es/resultats/2021/futbol-11/quarta-ca-
talana/grup-1

Contacta amb el Futbol Club Montmajor a través del seu correu 
electrònic: montmajorfc@gmail.com

2020-2021 d’acord amb les últimes mesures per a la conten-
ció de la Covid-19 que es va publicar el passat 29 d’agost: 
https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/comunicat-
inici-temporada

Com hem dit a l’apartat d’informacions de l’Ajuntament, el 
regidor d’esports de Montmajor, Xavier Cano, assistí a la reunió 
de treball del 4 de setembre amb la Federació Catalana del 
Berguedà i s’establiren un seguit de recomanacions per a la 
pràctica esportiva segura.  

Malgrat les circumstàncies, la temporada 2020-2021 el club 
està d’aniversari, celebra el seu 10è any de vida molt satisfet 
dels esforços fets durant tot aquest temps. Enguany, l’equip 
femení s’ha animat a jugar a futbol-set i, a més a més, s’ha co-
mençat amb el futbol de “minis” i un equip de “pre-benjamins, 
benjamins”. L’equip masculí s’apuntà a la lliga. Tanmateix, tan 
sols jugà la jornada del 10 d’octubre contra l’equip de Sant 
Llorenç de Morunys, i Montmajor guanyà per 4 gols a 0. 

Com ja sabeu, l’equip de futbol sala de Montmajor 
participa a la lliga comarcal del Solsonès des de la tem-
porada 1992-1993. Tot i així, de moment aquest any no 
ha estat possible començar a jugar. Quan es pugui, les 

jornades i els resultats es podran consultar a la revista 
Celsona Informació, a Ràdio Solsona, a l’Instagram del 
Consell Comarcal del Solsonès i al Facebook de la lliga 
comarcal del Solsonès.

Futbol Sala Montmajor

Futbol Club Montmajor
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LA MINI ENTREVISTA
En aquest tercer número del Butlletí Semestral, la Judit Jordana 

entrevista el seu avi, el Ramon Jordana Baraut, de can Bernat de 
Montmajor. El Ramon (el padrí) va néixer el 14 de novembre del 
1925 i eren 6 germans, 4 nois i dues noies.

el Ramon Jordana, la Rosa Cervera i la seva mare Maria Algué, anys ’60.

el Ramon Jordana, el seu fill Josep i la seva esposa Rosa, anys’60.

Padrí, quins són els teus primers records d’infantesa al mu-
nicipi de Montmajor?

Aquí a Montmajor, encara no tenia 5 anys que de Montronec 
estant anàvem a missa a Pegueroles. Me’n recordo ben bé. Són els 
primers records que tinc amb la mare, que segur que m’havia d’ar-
rossegar bona part del camí. 

Enyores el passat?
Sí que enyoro coses del passat. Una d’elles és el mercat. Abans 

hi havia un mercat a Montmajor que feia gust anar-hi, ara és una 
misèria. 

Quina ha estat una de les pitjors situacions que has viscut?
La pitjor situació va ser just abans de la guerra civil espanyola 

i durant la guerra. Perquè els milicians se’ns ho emportaven tot. I 
nosaltres teníem treballs a poder menjar perquè se’ns emportaven 
conills, gallines, patates, etc. I registraven la casa de dalt a baix a 
veure si trobaven els meus dos germans grans, que estaven amagats 
perquè no van anar a la Batalla de l’Ebre. Del 1936 al 1939 van ser 3 
anys infernals. Jo era a casa amb la mare, les meves dues germanes 

i el meu germà petit, el Lluís. El pare se’ns va morir el 1934 per cap 
d’any, i el meu germà petit encara va tardar quatre mesos a néixer 
després de la mort del pare. Durant la guerra, amb la meva mare 
sembràvem i intentàvem amagar tot el menjar que podíem. Un dia, 
per poder amagar les patates, quan vivíem a can Sabata de Dalt, 
vaig amagar 3 sacs de patates a una feixa a cop d’aixada. I no ens 
els van trobar. I, com aquestes, moltes per poder sobreviure. Teníem 
treballs a poder menjar amb quatre animals, patates, oli i cansalada. 
Ho recordo tot. 

El dia que van arribar els Nacionals a Gargallà, vora can Metge 
hi van posar un canó d’artilleria que potser encara hi ha alguna 
bala per aquí. I les bales pujaven fins a la carena de can Barri que 
esberlaven els pins grossos. Aquell dia, que era per la Candelera del 
1939, amb la mare teníem el bestiar allà i el vam haver d’abandonar. 
Ens vam escapar cap a casa. Com que jo corria més, a la costa de 
can Barri vaig veure que baixaven els soldats amb cavalls al galop 
per la carretera del Pujol, i vaig avisar a la mare que s’apartés de la 
carretera. La mare, que portava un pa de 3 kg, es va amagar cap a 
la bassa de Salaverd i el pa el va deixar entre unes alzines perquè no 
li prenguessin i l’endemà encara el va trobar. Alguna vegada també 
havíem amagat una berla de cansalada a l’estable dels rucs perquè 
no ens la robessin. I així ho anàvem salvant.

Durant aquells anys no anàvem a l’escola. Havia anat a estudi a 
Montmajor i dos o tres anys amb el mossèn del Pujol de Planès.



EL SOLC 
Desembre 2020 · Número 3 65

> LA MInI enTReVISTA

Si haguessis de dir, amb els dits d’una mà, aquelles coses més 
importants de la vida, quines serien?

He fet moltes coses importants, algunes m’han fet patir molt i 
d’altres m’han fet gaudir molt. A llavors anava lleuger, i feia unes 
bones nevades i m’agradava molt anar a empaitar els conills i les 
llebres. Després vaig haver de mirar dona i formar una família. Que 
n’estic molt content. 

Què t’agradaria, pel futur del poble?
M’agradaria molt que Montmajor tornés a tenir vida com tenia 

fa anys enrere: hi havia bancs, un mercat gran que hi havia de tot, 
compravenda d’animals, menjar, roba i de tot.

Moltes gràcies, padrí!

en Ramon Jordana, amb el seu fill Josep i la seva neta Judit, al Mercat i 
Tradició de Montmajor (2014).

en Ramon i la seva esposa, la Rosa Cervera, a casa (2016).

(El passat mes d’octubre la padrina va marxar. Aquesta entrevista 
la vaig fer una tarda de setembre acompanyada del padrí i la padrina 
a la seva cuina, lloc on sempre ha sigut casa i on ens han ensenyat 
el valor de la família). 

> eSPAI CULInARI

Ingredients: 

- Pa sec (dues llesques)
- Patates (4 o 5)
- Oli
- Ceba (4 o 5)
- Aigua
- Un polsim de farina
- Sal

Es posa una olla amb aigua a bullir 
i amb un cullerot s’hi posa una mica 
d’oli i farina perquè no es quedi a sobre. 
Quan bull, s’hi tiren les patates tallades 
a trossos petits, la ceba també tallada, 
el pa i una mica de sal. Un cop tot és 
bullit, no hi ha més secret: només queda 
remolinar perquè tingui una textura fina. 
La Josefina disposa d’un estri de fusta 
que era de la seva mare i amb el qual 
es remolinen les sopes, és a dir, es posa 
aquest estri dins l’olla un cop ha bullit el 
que hi ha dins i amb les dues mans se’l 
fa anar perquè funcioni. La Josefina ens 
informa que la mare en deia “patola” si 
el remolinaven i “escatxaruta” si no ho 
feien. Bon profit!

En el número 3 de El Solc, us proposem la “pa-
tola” o “escatxaruta”, que la Josefina Vilajosana de 
Gargallà encara cuina com ho feia la seva mare, la 
Maria Carné, a can Gener de Tòlics. La “patola”, mot 
amb què també s’anomenen les escudelles a l’Alt 
Cardener, és un plat d’aprofitament, només cal 
disposar dels següents ingredients:

“Patola” o “Escatxaruta”
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En aquest tercer número us fem tres recomanacions: un clàssic de la literatura per a adults, 
un conte per als infants i, aprofitant que ve Nadal, acabem amb un poema del Miquel Martí i Pol.

Les obres de L. Tolstói (1828-1910), han 
deixat una empremta a la història de la litera-
tura universal per la profunditat de les seves 
intuïcions humanes i la precisió psicològica en 
la descripció dels seus personatges. A Sonata a 
Kreutzer el protagonista explica a un company 
de viatge les raons que el van impulsar a matar 
la seva dona. Implícitament, és una crítica a la 
hipocresia dels  valors burgesos. Entre les seves 
obres destaquen Guerra y paz (1869), i Anna 
Karénina (1877), però són molt interessants 
les seves reflexions en relats més breus, com 
Confesión, La tormenta de nieve, ¿Cuánta tierra 
necesita un hombre? Las tres preguntas, La feli-
cidad conyugal... 

L’Espiet tracta de la curiositat de 
l’infant i de la indiferència que, a 
voltes, l’adult pot mostrar envers 
aquesta curiositat. Parla de la impor-
tància de prendre en consideració 
cada infant i de respectar-lo en 
les descobertes que el conduiran 
a créixer i fer-se gran. En aquest 
sentit, és clau el paper de l’adult en 
sostenir l’interès pel que envolta els 
petits a través d’una actitud atenta 
i afectuosa. Mon Davins va néixer 
el 1976 en una casa de pagès del 

Solsonès. La vida al camp i el contacte amb els animals van marcar la seva 
infància. Posteriorment, va estudiar, viure i treballar durant quinze anys a 
Barcelona. És doctora en psicologia, psicoterapeuta d’orientació psicoa-
nalítica i, des del 1999, exerceix com a psicòloga clínica. Viu a Montmajor 
(Berguedà), està casada i és mare de bessons. Des de fa poc temps, publica 
regularment textos breus en el Blog www.elmondelamon.com. És el primer 
conte infantil publicat per l’autora. 

“A l’Espiet li agradava mirar el que es trobava al seu pas. En realitat, s’inte-
ressava per totes i cadascuna de les coses amb què ensopegava. Era un nen més 
aviat menut i, rere uns rínxols pèl-rojos, se li entreveien uns ulls grans i llaminers. 
Sí, definitivament, l’Espiet era curiós i espavilat de mena”. 

Sonata a Kreutzer, de Lev Tolstói (2003).

“Y así vivíamos. Nuestras relaciones 
eran cada vez más hostiles. Y finalmen-
te llegaron a tal extremo que no eran 
las diferencias las que provocaban la 
hostilidad, sino que era ésta la que 
daba lugar a las desavenencias; dijera 
lo que dijera mi mujer, de antemano yo 
estaba en contra, y lo mismo le ocurría 
a ella. (...) Entonces no entendíamos 
que el amor y el odio eran el mismo 
sentimiento animal, aunque tomado 
desde el otro extremo. (.. .)  Cuando 
uno no vive como es debido, puede él 
mismo nublarse la vista para no ver lo 
lamentable de su estado”.  

L’Espiet, de Mon Davins (2020). Potser Nadal, 
de Miquel Martí i Pol 
(1982).

Potser Nadal és que tothom es digui

a si mateix i en veu molt baixa el nom

de cada cosa, mastegant els mots

amb molta cura, per tal de percebre’n

tot el sabor, tota la consistència. 

Potser és reposar els ulls en els objectes

quotidians, per descobrir amb sorpresa

que ni sabem com són de tant mirar-los. 

Potser és un sentiment, una tendresa

que s’empara de tot, potser un somriure

inesperat en una cantonada. 

I potser és tot això i, a més, la força

per reprendre el camí de cada dia

quan el misteri s’ha esvanit i tot

torna a ser trist, i llunyà, i difícil.
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> PASSATeMPS

Cerca 6 masies del municipi de Montmajor Sudoku

Busca les 6 diferències

> SOLUCIOnS ALS PASSATeMPS
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> BReUS

Natalicis

El 9 de novembre de 2020 va néixer l’Enzo Molner Carrasco, 
segon fill de la Mercè i el Ramon, i germà d’en Teo. Moltes 
felicitats! 

Defuncions

El 29 de juny de 2020 va morir la Sra. Florentina Costa Vilalta, 
a l’edat de 86 anys (Cal Vima - Cal Camas).  

El 23 de setembre de 2020 va morir la Sra. Montserrat Gusart 
Vilajosana, a l’edat de 95 anys (Casa Comabella de Navès). 

El 15 d’octubre de 2020 va morir la Sra. Rosa Cervera Algué 
a l’edat de 89 anys (Casa Bernat Joan de Montmajor). 

El 5 de novembre  de 2020 va morir el Sr. Josep Parera Cir-
cuns (Pepito de la Leonor) a l’edat de 90 anys. 

Les nostres condolences pels veïns que ja no són entre nosaltres 
però sí en els nostres cors. Descansin en pau.

Misses

Sant Sadurní: Represa el 4 de juliol a les 18.45h, i dissabtes 
alterns amb Correà.

Correà: Represa el dissabte 11 de juliol a les 18.45h, i dissabtes 
alterns amb Montmajor.
A partir del 31 d’octubre i fins el nou canvi d’horari, es faran 
misses setmanals a Sant Sadurní.

Sorba: Segons diumenges de cada mes a les 11h.

Gargallà: Quarts diumenges de cada mes a les 11h.

Telèfons d’interès

URGÈNCIES

Tot tipus d’urgències ........................................................... 112

Bombers i ambulàncies ...................................................... 112

Mossos Berguedà ............................................... 93 881 57 85

HOSPITALS

Sant Bernabé ........................................................ 93 824 34 00

Sant Joan de Déu ................................................ 93 874 21 12

SERVEIS

Informació general .............................................................. 012

Ajuntament Berga .............................................. 93 821 43 33

Consell Comarcal del Berguedà .................... 93 821 35 53

Mossos d’Esquadra (Berga) ............................. 93 822 20 30

Guàrdia Civil (Berga) .......................................... 93 822 01 91

Funerària (Berga) ................................................ 93 821 03 10

ITV (Berga) ............................................................. 93 822 20 11

Ajuntament Montmajor ................................... 93 824 60 00

Escola Gira-Sol ..................................................... 93 824 61 52

Llar d’Infants “El Cucut”..................................... 93 824 61 50

Dispensari ............................................................. 93 824 60 00

CAP Cardona ........................................................ 93 869 24 50

“La Caixa”  .............................................................. 93 824 61 03

Horaris d’atenció al dispensari i serveis socials
Aquests són els horaris d’atenció habituals que la passada primavera es van veure alterats per la pandèmia de la Covid-
19. Confiem en que els diferents professionals es puguin anar reincorporant gradualment i de cara el 2021 es pugui 
anar tornant als horaris habituals.

Professionals Horari

Metgessa de família (Dra. Mariela Soledad Rodríguez) Dimarts, de 9h a 10.30h. (domicilis de 10.30h a 11h).

Infermera (Dolors Quadrench) Dimarts de 9h a 10.30h.

Metgessa de família (Dra. Imma González) Dijous, de 9h a 10.30h. (domicilis de 10.30h a 11h).

Infermera (Dolors Quadrench) Dijous, de 9h a 10.30h.

Pediatra (Dra. Marta Castillo) Segon dimecres de cada mes, de 12h a 14h.

Infermera (Carme Guitart) Segon dimecres de cada mes, de 12h a 14h.

Assistenta Social (Ramona Dachs) Divendres, de 10h a 15h.

Educador social (Carles Fontana) Dimarts, de 12h a 15h.
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Portals de turisme
Montmajor surt als següents portals de turisme a internet:
femturisme.cat
naturalocal.net 

Fes-hi una ullada!

Biblioteca
A partir del mes d’octubre, durant el curs acadèmic la bibliote-

ca està oberta els dijous a la tarda, de 16.30h a 18h., i ha comptat 
amb la presència de Queralt Orriols, sota la gestió de l’empresa 
d’extraescolars Xalem de Casserres. 

Bibliobús
El segon semestre de 2020, el Bibliobús Pedraforca vingué a 

Montmajor els dies que consten a la taula:

DIES BIBLIOBÚS

3 i 17 de juliol

25 de setembre

9 i 23 d’octubre

11 i 25 de novembre

9 i 23 de desembre

> BReUS

Deixalleria
La deixalleria mòbil és un vehicle itinerant on podem 

portar els residus especials i/o perillosos que no podem 
dipositar amb les cinc fraccions ordinàries. Què hi podem 
portar? Oli de cuina, bombetes i fluorescents, pintures i 
vernissos, petits electrodomèstics, cd’s, roba i calçat, piles 
i medicaments.

 
Durant el segon semestre de l’any ha vingut els següents dies:

DIES DEIXALLERIA

14 de juliol

13 de agost

14 de setembre

13 octubre

11 de novembre

11 de desembre

Anirem informant del calendari 2021. A la pàgina web del 
Consell Comarcal del Berguedà surt el calendari de cada mes 
indicant a quin municipi van cada dia 
(www.bergueda.cat/deixalleries).

Horaris busos 
Els horaris d’autobusos es recullen 

en els següents cartells:
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> AGenDA SeMeSTRAL

16 de DESEMBRE. Cagatió i cantada de Nadales. A les 
10.30h. Es cagarà el tió per tots els nens i nenes del poble, 
es cantaran nadales i ens desitjarem bones festes. L’AMPA de 
l’escola Gira-sol tindrà una parada de flors de Nadal a la plaça 
del Mercat. Organitza: Ajuntament de Montmajor. Lloc: plaça 
del Mercat. 

19 de DESEMBRE. Monòleg “Estimar sense morir”, de 
Pepa Lavilla, a les 20h., en motiu del dia internacional per a 
l’eliminació de la violència contra les dones (25N). Organitza: 
Ajuntament de Montmajor, sota la proposta del CCB. Lloc: 
Local del Comú. 

20 de DESEMBRE. Caminada Solidària per la Marató de 
TV3. A les 10.30h. Els diners de les inscripcions es destinaran 
íntegrament a la Marató, que enguany es dedica a la Covid-19. 
Organitza: Ajuntament de Montmajor. Sortida i Arribada: Plaça 
del Mercat. Campanya de recollida d’aliments per Càrites 
i campanya de recollida de joguines per la Creu Roja. Lloc 
de recollida: Plaça del Mercat.

24 de DESEMBRE. Missa del Gall. A les 18.45h, a l’església 
de Sant Sadurní de Montmajor. 

25 de DESEMBRE. Missa de Nadal. A les 11h del matí, a 
Sorba. 

27 de DESEMBRE. El Patge dels Reis. A les 11.30h del 
migdia, els nens i nenes podran dur la carta pels Reis d’Orient 
al Patge. Organitza: Comissió de Reis. Lloc: Plaça del Mercat. 

3 de GENER. Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, a 
les 18.30h. Organitza: Grup Teatral de Montmajor. Lloc: Local 
del Comú.

5 de GENER. Missa i Cavalcada de Reis. Missa a les 18h a 
l’església de Sant Sadurní i rebuda dels Reis d’Orient. Organitza: 
Comissió de Reis. Lloc: Plaça del Mercat. 

6 de GENER. Missa de Reis. A les 11h del matí, a Gargallà.

AGENDA SEMESTRAL
La situació de la pandèmia no ens permet concretar festes i activitats amb antelació i per aquest motiu en el present 

Butlletí Semestral no s’inclouen els actes concrets del primer semestre de 2021. 

Si voleu seguir informats, us animem a estar ben atents a les xarxes socials (grup de difusió de Whatsapp “Montmajor 
Informa”, Instagram de l’Ajuntament de Montmajor, Facebook) on s’aniran publicant les diferents activitats que es puguin 
dur a terme. 

Gràcies per la comprensió!

ACTES DURANT LES FESTES DE NADAL*
* Sempre que la situació ho permeti. 
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L’Ajuntament de Montmajor dona 
les gràcies a totes aquelles persones 
que han col·laborat amb la tramesa 
d’informació perquè aquest Butlletí 
Semestral informatiu sigui possible i 
anima a que pels següents números en 
siguin moltes més! 

montmajor@diba.cat
mondavins@gmail.com

Si tens informacions d’interès per a compartir o vols participar a El 
Solc escrivint un article, fes-nos-ho saber! 

Si vols participar a la Portada del Butlletí, envia’ns fotografies d’un 
solc i seleccionarem les millors!  
Recorda: les imatges han de ser en horitzontal i han de tenir una 
mida mínima de 1240x1754 píxels. No han d’haver estat enviades per 
whatsapp perquè comprimeix i no volem que perdin qualitat! 
Gràcies
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