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> SALUTACIÓ > PReSenTACIÓ

Benvolguts vilatans i vilatanes,

Em plau fer-vos arribar el segon número del 
Butlletí semestral de l’Ajuntament de Montma-
jor El Solc. 

Estem molt contents i satisfets amb l’acolli-
da que ha tingut el primer número del Butlletí 
Semestral. Us agraïm enormement les felicitaci-
ons rebudes i ens encoratja a seguir endavant, 
a treballar per millorar la comunicació i la trans-
parència en la nostra feina i donar a conèixer 
tot allò que passa al nostre municipi.

Aquest 2020 ens hem vist sacsejats per la 
pandèmia de la Covid-19, estem vivint una 
situació difícil i excepcional que ha trasbalsat 
la nostra vida quotidiana. Són moments durs 
i cal ser més forts que mai. Des del Consistori 
hem pres i prendrem mesures per tal de recu-
perar-nos dels efectes d’aquesta pandèmia. 
Hem de treballar conjuntament amb paciència, 
coratge i esperança per la lenta però progressi-
va recuperació del nostre municipi, del sector 
econòmic i, sobretot, per recuperar la qualitat 
de vida i els pilars de la societat del benestar. 
Entre tots ens en sortirem!

Pels qui encara no us hi heu apuntant, us 
animo a rebre la informació al dia a través 
del grup de difusió de Whatsapp “Montmajor 
Informa”. 

Un cop més, agraeixo la col·laboració a totes 
les persones que heu aportat informació per fer 
possible aquest Butlletí. 

En nom de tots els membres de l’Ajun-
tament de Montmajor, aprofito l’ocasió per 
desitjar-vos un bon estiu!

Maria del Mar Monell i Davins
Alcaldessa de Montmajor

Juny de 2020

Montmajorencs i montmajorenques, 

Tinc el goig de presentar-vos el segon número del 
Butlletí semestral El Solc, que comprèn els mesos de 
desembre de 2019 a maig de 2020, per tal que durant 
el juny es pugui maquetar, editar i arribi a les llars abans 
no acabi el mes que dona la benvinguda a l’estiu. 

Seguint amb la importància que l’equip de govern 
dona a la transparència, podreu llegir Informacions de 
l’Ajuntament al detall, amb un ampli contingut al vol-
tant de la Covid-19, però també moltes novetats que us 
poden interessar. Com no podia ser d’una altra manera, 
les Activitats locals previstes s’han vist afectades pel 
confinament arran de la pandèmia, però tots els actes 
que hem recollit de ben segur que a molts us portaran 
bons records. A l’apartat de Fem Escola gaudireu de les 
imatges dels nostres petits que irradien vida i alegria. A 
Som Cultura us esperen algunes sorpreses com l’obra 
artística d’Slim Safont al parc infantil de Montmajor 
o l’emotiu especial Caramelles i a Som Història, Fem 
Memòria descobrirem part de la riquesa del nostre 
municipi. L’apartat de Fem Esport dona pas a una Mini 
Entrevista fresca i simpàtica, sense faltar-hi l’Espai 
Culinari, el Racó Literari, el Passatemps, l’apartat de 
Breus amb informacions d’interès divers i l’Agenda 
Semestral -subjecta als canvis que la situació actual 
requereixi i segons el que les fases de la desescalada 
ens permetin-.

En la redacció d’alguns textos per a El Solc 2, hem 
comptat amb la participació de la Judit Capdevila, el 
David Tristany, el Ramon Riba Esquius, la Jordina Subi-
rana, la Montserrat Cinca i altres col·laboradors que han 
facilitat alguna notícia o informació. Moltes gràcies a 
tots per la vostra valuosa aportació! 

I esperem que al Butlletí semestral número 3 s’hi 
animin més persones a participar ja que, com sabeu, 
perquè puguem recollir les iniciatives que sorgeixen 
del poble i pel poble, és important que ens ajudeu a 
construir el contingut del Butlletí i, això vol dir, partici-
par-hi a través d’informar-nos de notícies que passin o 
a través d’escriure el vostre propi article. El Solc recull 
la diversitat, però també allò que ens uneix. El Solc és 
el nostre Butlletí!

Montse Davins i Pujols
 Regidora d’Ensenyament i Comunicació

Juny de 2020
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Els Plens

El darrer Ple ordinari de l’any 2019 es celebrà el 16 de desembre. S’apro-
varen les actes anteriors i s’aprovà el pressupost per a l’exercici 2020, amb un 
valor de 630.000€. 

ESTAT DE DESPESES:
 Capítol Descripció Crèdits inicials
 1 DeSPeSeS De PeRSOnAL.  220.533,17 € 
 2 DeSPeSeS CORRenTS en BÉnS I SeRVeIS.  286.529,84 € 
 3 DeSPeSeS FInAnCeReS.  900,00 € 
 4 TRAnSFeRÈnCIeS CORRenTS.  37.212,99 € 
 6 InVeRSIOnS ReALS.  84.824,00 € 
   TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES  630.000,00 € 

ESTAT D’INGRESSOS:
 Capítol Descripció Previsions inicials
 1 IMPOSTOS DIReCTeS. 155.000,00 €
 2 IMPOSTOS InDIReCTeS.  11.000,00 € 
 3 TAXeS, PReUS PÚBLICS I ALTReS InGReSSOS. 185.757,25 € 
 4 TRAnSFeRÈnCIeS CORRenTS.  269.142,75 € 
 5 InGReSSOS PATRIMOnIALS.  9.100,00 € 
   TOTAL PRESSSUPOST D’INGRESSOS  630.000,00 € 

S’aprovà la Modificació de crèdit 3/2019, així com el Pla de Viabilitat 
Econòmica Local per als exercicis 2019 i 2020 que el Servei d’Assistència 
econòmico-Financera de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona, va elaborar sota el títol “Assistència a la Gestió 
econòmica Local”. Recordar que aquest pla econòmic financer es va haver 
d’elaborar perquè en l’exercici de 2018 l’anterior Consistori es gastà més diners 
del 2,4% del pressupost que no estaven demanats per subvencions, per un 
valor que sobrepassava els 70.000€. Mencionar també que a 1 de gener de 
2019, la xifra oficial de població segons la revisió del Padró municipal era de 
464 habitants. 

El primer Ple extraordinari de l’any es 
celebrà el 27 de gener. S’aprovà el conveni de 
col·laboració per a l’organització i finançament 
d’actuacions en l’àmbit d’igualtat 2016-2019, re-
ferent al desplegament del pacte d’estat contra 
la violència de gènere. També s’aprovà el con-
veni 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. 
I el tercer punt de l’ordre del dia previst consistí 
en treballar sobre el Catàleg de serveis de la Di-
putació de Barcelona i consensuar quins podien 
ser els ajuts més escaients de cada àrea per a 
poder-los soŀlicitar durant l’any 2020.

El segon Ple estava previst pel 23 de març però va haver d’ajor-
nar-se tot seguint les indicacions de les autoritats del país i contri-
buir així a evitar propagar la Covid-19 (coronavirus - SARS-CoV-2) 
i el següent es va celebrar el 25 de maig, tal com estava previst. 
L’ordre del dia fixat incloïa 17 punts: 1) Aprovació de les actes an-
teriors. 2) Verificació del Text Refós de la Modificació puntual de les 
Normes subsidiàries del sòl no urbanitzable de protecció especial 
de Montmajor. 3) Aprovació conveni-tipus sobre l’assumpció de la 
gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals 
(AGINEEL) per la Diputació de Barcelona. 4) Aprovació del conveni-
tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’ha-
bitants dels ens locals (AGIPH) per la Diputació de Barcelona. 5) 
Aprovació del Conveni tipus d’adhesió al programa Anem al teatre, 
organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els 
ajuntaments, per als cursos 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 a 
les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el 
Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona. 6) Aprovació del Conveni 
de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajun-
tament de Montmajor, per a la contribució financera al projecte 
“Adequació de la segona planta del Museu de l’art del Bolet per 

a  activitats de divulgació del Món del Bolet”. 7) Adequació de les 
Retribucions 2020. Reial Decret Llei 2/2020. 8) Adhesió al Manifest 
de les Corporacions Local per impulsar l’esport femení. 9) Moció 
per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monar-
quia espanyola. 10) Ratificació de l’acord de modificació d'Estatuts 
de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per la creació 
d'una tercera vicepresidència. 11) Ratificació de l’acord d’adhesió 
del Clúster agroalimentari de productes típics de muntanya, a 
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 12) Donar compte 
de l’Aprovació del conveni de col·laboració subscrit entre la Di-
putació de Barcelona, els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, 
L’Espunyola, Gironella, La Quar, Montclar, Montmajor, Olvan, 
Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i 
l’Associació Berguedà Verd per a la prevenció d’incendis forestals 
mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica. 13) Donar 
compte de les Juntes de Govern. 14) Donar compte del decrets 
d'Alcaldia. 15) Assumptes sobrevinguts. 16) Precs i preguntes. 17) 
Torn obert de paraules. També convé destacar que s’aprovà per 
unanimitat el manifest de rebuig respecte a la proposició de llei 
de la creació de l’Agència Catalana de la Natura.
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Juntes de Govern Local
Les dues últimes Juntes de govern 

local de 2019 es van celebrar el 16 i el 27 
de desembre, i van transcórrer amb la 
prevista normalitat, seguint l’ordre del dia 
fixat: aprovació de l’acta anterior, aprovació 
de factures, llicències d'obres, activitats i 
instàncies vàries, i torn obert de paraules. 

 
La primera Junta de 2020 va ser el 13 

de gener. S’aprovà la relació de despeses 
juntament amb la transferència a l’Asso-
ciació Berguedana per a la Protecció dels 
Animals de 582€ corresponent a la quota 
2020 i a l’Ajuntament d’Avià de 3.535,45€ 
corresponent a la distribució del cost de 
la treballadora social de l’any 2019. També 
s’aprovaren les propostes d’ajut d’urgència 
social per alguns nuclis familiars del muni-
cipi realitzades per la treballadora social. 
L’Ajuntament autoritzà l’AMPA de l’escola 
Gira-sol a fer ús del menjador i la biblioteca 
per a realitzar un taller de cuina els següents 
dies: 17, 24 i 31 de gener; 7, 14, 21 i 28 de fe-
brer; 6, 13, 20 i 27 de març; 3 i 17 d’abril. Així 
mateix, l’AMPA es va comprometre a vetllar 
pel bon ús de les instaŀlacions i la neteja, així 
com fer-se càrrec de qualsevol desperfecte 
no associat al funcionament i a la utilització 
ordinària de les instaŀlacions. I es procedí a 
la formalització de la contractació del Marc 
Postils com a peó de manteniment en data 
de 14 de gener de 2020 per un període pre-
vist de 6 mesos. El 27 de gener hi va haver 
la segona Junta de l’any i de l’aprovació de 
factures seria d’interès mencionar: la quota 
anual a l’Associació Catalana de Municipis, 
per un import de 154€, el primer pagament 
del programa “Anem a teatre”, que ascendí a 
643€, i els 875€ destinats a la Dinamitzadora 
de la gent gran, que es tracta d’un programa 
finançat per cinc municipis (Olvan, Montclar, 
Espunyola, Sant Julià de Cerdanyola i 
Montmajor) i que el 50% de la despesa va a 
càrrec de la Diputació de Barcelona. 

La tercera i quarta Junta van ser el 10 
de febrer i el 24 de febrer, respectivament, 
i van transcórrer amb normalitat segons 
l’ordre del dia fixat. Cal destacar l’atorga-
ment de la llicència d’obres per al sane-
jament, reparació i pintat dels paraments 
interiors de l’església de Sant Feliu de 

Lluelles. També s’aprovaren els comptes de 
gestió recaptatòria per l’organisme de ges-
tió tributària durant l’exercici de l’any 2019, 
en els que figuren pendents de cobrament 
20.219,62€. Al torn obert de paraules es va 
presentar la primera edició de la Fira del 
Tractor de Montmajor programada pel 6 
de juny de 2020. La seva preparació es va 
haver d’aturar per la situació d’emergència 
davant la pandèmia mundial per la Covid-
19 (Coronavirus).

La següent Junta local fou el 9 de març. 
El més destacat fou l’acceptació del fons 
de prestació del Catàleg de Serveis 2020, 
així com l’aprovació de les bases per a 
l’adjudicació de tres habitatges en règim 
d’arrendament al municipi de Montmajor, 
que no es trauran a exposició pública fins 
que acabi l’estat d’alarma i la situació del 
dia a dia estigui més normalitzada. S’acor-
dà l’acceptació dels pressupostos per un 
dispositiu de comunicació via TPL (PSION 
WA Pro) mòbil (Cemsa), per la intervenció 
mural al parc infantil (Slim Safont), i per la 
reparació dels danys causats per insufici-
ència dels drenatges i el sanejament de 
la plataforma del camí que va de la Llena 
a Querol (Pasquina S.A.). S’aprovaren els 
ajuts econòmics proposats per Serveis 
Socials. La Junta prevista pel 23 de març 
es va haver de suspendre per la situació 
de confinament arran de l’estat d’alarma 
per la Covid-19 i finalment es va celebrar 
el 20 d’abril via telemàtica. Com en cada 
Junta, es seguí l’ordre del dia fixat, amb 
l’aprovació de l’acta anterior, l’aprovació 
de factures, les llicències d’obres, activitats 
i instàncies vàries, així com els assumptes 
sobrevinguts i el torn obert de paraules. 
Ressaltar l’aprovació del conveni de coŀ-
laboració subscrit entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments d’Avià, Borredà, 
Casserres, l’Espunyola, Gironella, La Quar, 
Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, 
Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i 
Serrateix i l’Associació Berguedà Verd per a 
la prevenció d’incendis forestals mitjançant 
el foment de la gestió forestal estratègica. 
També s’acceptaren les propostes de Ser-
veis Socials proposades per la treballadora 
social, la Sra. Ramona Dachs. 

L’11 de maig es va celebrar la setena 
Junta de govern local en modalitat presen-
cial. La sessió va procedir amb normalitat. 
Destacar l’adjudicació del contracte menor 
de la infraestructura estratègica de Prevenció 
d’Incendis Forestals (PPI) a l’empresa Graves i 
Excavacions Castellot, S.A. L’equip de govern 
es mostrà conforme a la convocatòria del 
Coŀlectiu de Guaites Forestals de la Genera-
litat de Catalunya dirigida als ajuntaments 
per a mostrar el rebuig davant la proposta 
de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) de tancar 
tots els punts de guaita de Catalunya. El 25 
de maig es va celebrar la vuitena Junta, i de 
l’ordre del dia fixat es podria destacar la pro-
posta d’acord d’aprovació d’una pròrroga del 
conveni interadministratiu de col·laboració 
entre els Ajuntaments de l’Espunyola i de 
Montmajor per a l’execució de les obres 
d’arranjament del camí de Turrielles. També 
s’acordà que el 3 de juny es faria la soŀlicitud a 
la nova convocatòria en relació a la subvenció 
que s’ha reactivat de la Unió Europea per a 
instaŀlar Wifi d’alta velocitat al municipi, dins 
el programa WiFi4EU.

La novena Junta va tenir lloc el dia 8 de 
juny. Destacar que es va aprovar el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que re-
girà la contractació de la prestació de serveis 
de la piscina municipal i es va convocar el 
concurs per a la seva contractació. La docu-
mentació per a la licitació s’havia de presentar 
al registre de l’Ajuntament de Montmajor, 
dins el termini de 10 dies naturals a partir 
de la publicació en el perfil del contractant. 
S’aprovaren les bases per la selecció d’una 
plaça d’administratiu/va laboral a l’Ajunta-
ment de Montmajor i la convocatòria de la 
plaça. Les bases i l’anunci de la convocatòria 
es publicaren al Butlletí oficial de la província, 
al tauler d’anuncis de la Corporació i al a web 
de l’Ajuntament, http://www.montmajor.
cat. També s’aprovà aplicar una bonificació 
de la quota de la llar d’infants “El Cucut” per 
a les famílies durant els mesos de juny i juliol 
de 2020 com a compensació per no haver 
pogut oferir el servei des de mitjan març de 
2020 arran de la pandèmia de la Covid-19. Al 
proper El Solc número 3 informarem d’allò 
més remarcable que s’hagi tractat a la desena 
Junta de l’any, celebrada el 22 de juny, i les 
següents.
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Montmajor ajuda a 
l’Associació  
Pro Disminuïts  
del Berguedà

Com exposàrem al número 1 de El Solc, el passat 4 de de-
sembre de 2019, la regidora d’Ensenyament, Montse Davins, 
juntament amb la Directora de l’escola Gira-Sol, la Jordina 
Subirana, i la Sara Estrada com a representant de la comissió de 
menjador de l’AMPA, van acudir a la sessió informativa sobre els 
menjadors escolars celebrada a l’escola Santa Eulàlia de Berga. 
Presidiren l’acte el Sr. Juan José Falcó, Director general d’Atenció 
a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació, 
la Sra. Araceli Esquerra, Consellera d’Ensenyament del Consell 
Comarcal del Berguedà, el Sr. Eduard Barcons, gerent del Consell 
Comarcal del Berguedà i la Sra. Neus Padrós, tècnica d’educació 
del CCB. Des de feia un temps, el Departament d’Educació estava 
tractant d’actualitzar la normativa que regula el servei escolar 
de menjador als centres educatius de titularitat pública, i es va 
convenir la necessitat de realitzar una trobada per tal d’explicar 
les novetats i clarificar opcions de cara al curs 2020-2021. 

El Decret 160/1996 de 14 de maig és el que actualment està 
vigent per la regulació dels menjadors escolars. Tenint en compte 
l’antiguitat d’aquest Decret i la nova Llei de Contractació Pública, 
el Consell Comarcal no podia continuar tenint convenis amb les 
AMPA/AFA per la gestió dels menjadors escolars i el servei havia de 
passar per un procés de licitació. El Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya va estar treballant la via legal perquè les 
AMPA/AFA poguessin continuar gestionant els menjadors sense 
necessitat de licitar el servei, i per això cal que el govern activi 
una norma que permeti que l’AMPA decideixi qui fa la gestió del 
menjador i amb qui es contractarà el servei sense necessitat de 

fer un concurs públic -com sí ha de fer un Ajuntament o un CCB-, 
amb la idea de donar més marge de llibertat a les AMPES. 

 
El 10 de gener de 2020, la Junta Directiva de l’AMPA, la repre-

sentant de la comissió de menjador, i una representant de l’Equip 
Directiu de l’escola Gira-sol, van reunir-se amb l’alcaldessa i la 
regidora d’ensenyament. Primerament, l’AMPA va posar al corrent 
de la reunió mantinguda el dia abans al Consell Comarcal del Ber-
guedà, amb el gerent Eduard Barcons, les tècniques d’educació, i 
representants de l’AMPA de les escoles de Casserres i la Valldan. 
La proposta que va fer l’AMPA de l’escola Gira-sol girava al voltant 
de la idea d’arribar a una entesa entre les tres escoles per tal que 
el Consell Comarcal del Berguedà pogués gestionar el servei del 
menjador a través d'una empresa de qualitat que pugui oferir 
productes de proximitat. 

Finalment s’optà perquè durant el proper bienni sigui el Consell 
qui gestioni el servei del menjador amb la intenció d’acordar un plec 
de clàusules que vagin en la línia de millorar la qualitat dels aliments, 
d’oferir una formació més específica per al monitoratge i, en defini-
tiva, de posar eines al servei d’un major control que garanteixi les 
millors condicions de cura personal i material per als nens i nenes 
de les tres escoles. S’ha treballat perquè sigui el mateix Consell el 
que faci la gestió dels rebuts i perquè les monitores de menjador 
estiguin a l’alçada de les circumstàncies. Expressat en els termes de 
l’AMPA: “Volem un càtering que ens doni com a servei una alimen-
tació cuidada, de proximitat i un monitoratge que faci de l’acte de 
menjar, un acte amorós i amb valors. Veiem indispensable que hi 
hagi tres persones fixes com a monitores, una d’elles, coordinadora. 
Volem redefinir i expressar com volem que siguin les monitores de 
menjador i què volem que transmetin als infants”. 

El 21 de gener de 2020, a la reunió del Consell Escolar de l’es-
cola Gira-sol s’aprovà la decisió de que fos el Consell Comarcal del 
Berguedà el que s’encarregués de gestionar el servei del menjador 
de l’escola de Montmajor. Es posà damunt la taula la importància 
d’una tercera persona monitora ben preparada i formada en aquest 
àmbit. I es mencionà la possibilitat d’un projecte futur entre les 
escoles de Montmajor, Casserres i la Valldan, per tal que una d’elles 
tingués cuina pròpia i pogués servir a les tres escoles. El 27 de gener 
s’entrà al registre del Consell Comarcal del Berguedà l’acta de la 
reunió del Consell Escolar esmentada. 

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

El passat 2 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Montmajor 
signà el conveni on es definia la gestió dels imports que han d’aju-
dar a eixugar el deute de l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del 
Berguedà per tal que aquesta pugui anar endavant. El Consistori hi 
col·laborà amb l'aportació econòmica del 50% del fons de cohesió 
social, que equival a 2.586,14€ -pagament que es va realitzar al 
Consell Comarcal del Berguedà el 17 de desembre de 2019.
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El 13 de maig hi va haver una reunió per videoconferència 
convocada pels Serveis d’Educació del Consell Comarcal del Ber-
guedà i dirigida al responsables de l’Ajuntament, de l’Escola i de 
l’AMPA per a presentar-nos l’esborrany realitzat per l’empresa que 
està fent l’assessorament en l’estudi de costos i criteris a tenir en 
compte en la licitació del servei de menjador de les escoles de la 
Valldan, Princesa Làscaris i Gira-Sol. Es comptà amb la presència 
del gerent del CCB, el Sr. Eduard Barcons, i l’absència excusada de 
la Consellera d’Educació, Araceli Esquerra. La proposta contem-
plava la incorporació d’aliments de proximitat i/o ecològics, i un 
dels objectius d’aquesta licitació és la promoció de l’economia 
local de la comarca i, en concret, de la seva producció agrícola 
i ramadera. En la realització dels menús s’han tingut en compte 
les recomanacions de l’Agència de Salut Pública, i l’Agència del 
Desenvolupament del Berguedà ha donat un cop de mà a l’hora 
de cercar els productes locals. Es proposà fer una licitació en tres 
lots, un per escola, per donar més possibilitats a que petites cuines 
es puguin presentar al concurs. 

Segons RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, es deter-
mina que el preu màxim de la prestació del servei escolar de 
menjador dels centres educatius de titularitat pública sigui de 
6,33 euros/alumne/dia, IVA inclòs (fins ara era de 6,20 €). Aquest 

Plans locals d’ocupació 
El passat dia 10 de desembre de 2019 es publicaren 

les bases per la contractació d’un peó de manteniment 
amb un contracte temporal de 6 mesos a temps com-
plet pel municipi de Montmajor en relació al programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 
de la Diputació de Barcelona. Les bases es pogueren 
consultar a la cartellera de l‘Ajuntament i es publicaren 
íntegrament a la web de l’Ajuntament de Montmajor, 
http://www.montmajor.cat. El passat 14 de gener, el 
Marc Postils -persona que guanyà la plaça- començà el 
seu treball a l’Ajuntament per a realitzar-lo durant un 
període de sis mesos (fins a mitjan juliol).  

Es convoca una  
plaça de cap  

de brigada municipal 
El mateix dia, el 10 de desembre de 2019, també es 

convocà una plaça de cap de brigada a l’Ajuntament de 
Montmajor. Es tractava d’una plaça d’interinitat d’un any 
i mig i les bases que regien el procés d’aquesta convoca-
tòria aparegueren a la pàgina web de l’Ajuntament i al 
Butlletí oficial de la província. Finalment, la persona que 
va adquirir la plaça d’acord amb el procés de selecció 
establert, va ser Iban Pujals López de las Huertas, que s’in-
corporà de cap de brigada el passat 2 de març de 2020.

Es descarta una  
“Fira de la Tòfona”  

a Montmajor
El passat 10 de desembre de 2019, l’alcaldessa Maria 

del Mar Monell i el regidor de Cultura i Festes Ramon Riba 
es van reunir amb la Sra. Alícia Boixadera, representant 
d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, per valorar la possi-
bilitat d’organitzar la fira de la tòfona a Montmajor. Si bé 
es tractava d’una proposta interessant, el Consistori l’es-
tudià amb cura i després de ponderar-ne els avantatges 
i els inconvenients, es decidí desestimar la fira, a favor 
d’organitzar i intentar implantar altres tipus d’activitats. 
Es comunicà la decisió presa a l’Associació.

augment permet incorporar millores (cost alimentari) respectant 
el preu màxim establert. Tenint en compte això, un dels primers 
aspectes a valorar en aquesta licitació és si hi ha disponibilitat 
en augmentar el preu menú/alumne/dia i definir l’escandall de 
la partida alimentària i altres costos, per concretar amb més 
detall a què es destinen els diners (gestió de cuina, transport, 
monitoratge, etc.) . 

Està previst que durant la segona quinzena del mes de juny 
de 2020 es tingui  una nova reunió amb el Consell Comarcal del 
Berguedà per aprovar el plec de clàusules. Cal recordar que tant 
la gestió respecte el cobrament del servei de menjador com 
una petita quantitat per material anirà a càrrec del Consell. Es 
preveu que properament el CCB comuniqui a l’Ajuntament de 
Montmajor i a l’escola Gira-sol l’empresa que guanyi el concurs 
i més s’ajusti a les condicions sol·licitades.
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Arranjament dels desperfectes 
 de l’església de Sant Feliu

A finals 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. En 
aquest conveni es manifestà: 1) la voluntat de sumar esforços i 
recursos per fer possible la dignificació de l’església parroquial. 2) 
La convicció de que cal preservar una església documentada de 
l’any 1043. 3) Totes les parts estan d’acord amb les actuacions a 
dur a terme. 4) Els parroquians designen encarregat dels treballs 
de paleta al Sr. Ramon Seuba Ribalta, de cal Sampare, de Sant 
Feliu de Lluelles. En conseqüència, s’acorden els següents pactes: 
1) D’acord amb la memòria tècnica que preveu un pressupost 
de 17.985€ més IVA (21.761,85€), el Bisbat aportarà la quantitat 
de 8.761€. 2) L’Ajuntament de Montmajor aportarà un ajut de 
fins a 10.000€. 3) L’Ajuntament de Navès aportarà un ajut mínim 
de 3.000€. 4) Els parroquians aportaran el seu treball, de forma 
totalment desinteressada, valorat en més de 7.000€. 

A mitjan gener de 2020 els tècnics acabaren els informes i 
els feren arribar a l’arquitecte tècnic municipal. El 24 de febrer 
de 2020 s’aprovà la llicència d’obres i començaren les obres, 
que consistien en arreglar humitats, canviar algunes rajoles del 
terra i pintar l’interior de l’església. Tanmateix, com gairebé tot, 
aquestes obres quedaren aturades en el marc d’estat d’alarma 
per la Covid-19 que arribà a casa nostra el març de 2020 i per les 
mesures de confinament.

El 30 de maig de 2020, l’alcaldessa de Montmajor, Maria del 
Mar Monell, el regidor d’obres i serveis, Xavier Cano, i el regidor de 
cultura, Ramon Riba, visitaren l’església per valorar com anaven 
avançant les obres. A la visita també hi hagueren alguns veïns com 
a representants de la parròquia, l’arquitecte Ricard Torres, el pintor 

Episcopal de Solsona, l’entrada de l’hospital Pere Màrtir Colomés 
o l’església parroquial de Besora- començarà la seva intervenció 
durant el mes de juny. Convé destacar que es treballa amb una 
pintura mineral, ecològica i transpirable i amb ple respecte a les 
característiques patrimonials de l’església. Es preveu que l’arran-
jament quedi enllestit abans de l’1 d’agost, i poder fer una petita 
inauguració per la Festa Major de Sant Feliu.

Esteve Sances, i el 
Carles Freixes en 
representació del 
Bisbat de Solsona. 
Les tasques de pa-
leta estaven pràc-
ticament enlles-
tides, i es van co-
mençar a fer unes 
petites mostres 
de color als pilars 
i a les parets. Este-
ve Sances, que ha 
treballat pictòrica-
ment en nombro-
ses esglésies -com 
diferents capelles 
de la Catedral i la 
cúpula del Palau 
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A l’espera de la  
segona planta del 

Museu d’Art del Bolet
El passat 11 de desembre de 2019, el Con-

sell Comarcal del Berguedà informà de que el 
projecte en relació a la segona planta del Museu 
d’Art del Bolet per promocionar l’equipament en 
l'àmbit educatiu, cultural i social, ja estava aprovat 
i per tant es podien tirar endavant els tràmits de 
licitació i l’execució de les obres. Convé recordar 
que en la sessió extraordinària del Ple de 10 de 
juliol de 2019, s’aprovà el projecte "d’adequació 
de la segona planta del Museu d'art del Bolet 
per a activitats de divulgació del món del bolet", 
elaborat per l'arquitecte  Joan Manuel  Serarols  
(núm. col. 22474-1), i que el Consell Comarcal 
del Berguedà -que és qui ho gestiona- estava 
esperant l’informe de l’Oficina de Supervisió de 
Projectes. El mes de febrer de 2020 s’aprovà el 
plec de clàusules per a l’adjudicació de les obres, 
tot i que no es preveu que el procés finalitzi abans 
del juny de 2020. El CCB també informà a l’Ajun-
tament de Montmajor de que hi hauria de posar 
13.000€, més la Direcció d’obres, ja que finalment 
no es rebrà el 100% de l’ajut sol·licitat. 

Reunió amb la Directora 
dels Serveis Territorials 

d’Ensenyament
El passat 12 de desembre de 2019, la regidora 

d’Ensenyament, Montse Davins, es va reunir amb 
la Directora d’Ensenyament dels Serveis Territori-
als de la Catalunya Central, la Sra. Dolors Colell, i la 
cap d’obres, la Sra. Glòria Brugués. L’objectiu fou 
triple: 1) Donar a conèixer el projecte que l’Ajun-
tament va lliurar a la Generalitat dins el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) sota el 
títol “Adequació i millora de l’edifici i espais lliures 
de l’escola Gira-sol i supressió de barreres arqui-
tectòniques”. Aquest projecte inclou actuacions al 
pati -espais de joc i porxo-, a l’edifici -entrada i col-
locació d’un ascensor- i al menjador -paviment, 
radiadors i pintura-. 2) Sol·licitar la rehabilitació 
de la cambra higiènica utilitzada pels alumnes 
quan fan gimnàs i a l’hora d’esbarjo, i substituir les 
portes de les aules posant-hi vidre de més gruix. 
3) Informar de la tasca que la Comissió Històrica 
està duent a terme per tal de recollir la història 
de l’escola de Montmajor i demanar ajuda en 
aquesta cerca al Departament d’Ensenyament. 
La valoració de la reunió de treball per ambdues 
parts fou molt positiva.

Toribio Yun visita Montmajor per 
promocionar el municipi

El 16 de desembre de 2019, Toribio Yun, de l’empresa Natura Local, visità 
Montmajor per promocionar el municipi i marcar dues rutes circulars: una a Sorba, 
passant pels llocs d’interès, i una altra amb sortida i arribada al Museu d’Art del 
Bolet. Aquesta promoció fou possible gràcies a una subvenció de la Diputació de 
Barcelona (3.000€). Podeu consultar i descarregar-vos les rutes a naturalocal.net 

Assemblea General de la 
Mancomunitat Bersols 

El passat dia 16 de desembre de 2019 hi va haver l’assemblea  general de la 
Mancomunitat  BERSOLS, en la que hi acudiren alcaldes i regidors dels ajunta-
ments de Navès, l’Espunyola, Viver i Serrateix, Montclar i Montmajor, així com el 
Director d’explotació, el Sr. Àlex Freixes i la secretària de la Mancomunitat, la Sra. 
Marta Bover. S’aprovà l’acta de la sessió extraordinària de constitució de la Man-
comunitat Bersols celebrada el 12 d’agost de 2019, així com també la proposta 
de l’increment de la taxa del subministrament d’aigua per l’any 2020 en un 0,26€/
m3. Cal recordar que la tarifa no havia sofert cap increment des de l’any 2015 i 
que la taxa per al 2020 es justifica per l’increment del preu de l’energia elèctrica 
en el període que va de 2015 a 2019. Es va aprovar el pressupost pel 2020 amb 
un import total de 166.000€ i es va proposar per a més endavant la construcció 
d'un altre dipòsit de 1.000m3 dins el mateix recinte del dipòsit ja existent a Sant 
Feliu de Lluelles per tal de doblar la reserva d'aigua i tenir-ne d’emmagatzemada 
per poder-ne disposar en cas de necessitat. Enguany s’ha arranjat el camí que va 
de Cal Tico al dipòsit de Sant Feliu de Lluelles, ja que estava en força mal estat. 

Resolució de l’ajut extraordinari 
sol·licitat a l’octubre de 2018

El passat 20 de desembre de 2019, la Directora de Governació dels Serveis 
Territorials de la Catalunya Central, la Sra. Ivet Castaño, va comunicar a la Maria del 
Mar Monell, alcaldessa de Montmajor, que l’ajut extraordinari que l’Ajuntament de 
Montmajor va demanar el mes d’octubre de 2018 per arranjar camins rurals, no 
s’atorgarà per no haver aportat en el seu moment la documentació requerida. Cal 
recordar que aquests ajuts extraordinaris estan fora de concurrència competitiva 
i solen estar oberts durant tot l’any, malgrat que els tràmits són lents i estrictes. 

Activitats adjudicades d’educació 
per a la salut 2020

El passat 19 de desembre de 2019, la Diputació de Barcelona va confirmar 
a l’Ajuntament de Montmajor l’adjudicació de tres de les quatre activitats que 
s’havien sol·licitat dins l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar. Les activitats 
assignades van ser: “Alimentació, dietes adaptades i activitats per un envelliment 
saludable” -destinada a la gent gran-, “L’esmorzar és clau” -per als alumnes de cicle 
inicial”, i “Bona postura, bona salut” -per als alumnes de cicle superior-. L’activitat 
pensada per al cicle mitjà de primària “Vaig net, estic content”, no ens la van 
adjudicar. Es procurarà que les activitats assignades es puguin realitzar durant 
el primer trimestre del proper curs 2020-2021.
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Slim Safont: de la primera mirada  
artística al treball final

El dia 27 de desembre de 2019, Nil Safont va dirigir una 
primera mirada artística a Montmajor. El Consistori va rebre a 
l’artista -més conegut pel seu nom d’Slim Safont-, amb el pro-
pòsit de presentar-li el parc infantil de Montmajor perquè hi 
pogués realitzar una obra seva. De la visita se’n va acordar que 
l’artista oferiria algunes propostes a l’equip de govern i, si els 
convencia, es podria tirar endavant la seva creació. Slim Safont 
va començar pintant grafitis als 13 anys i, en algunes parets de 
Berga, encara s’hi pot veure el seu nom artístic, Slim. Aquelles 
pintades juvenils i el grau en Belles Arts han estat les seves ba-
ses. Ara, és un artista sol·licitat cada vegada més conegut en el 
món de l’art urbà i amb l’agenda cada cop més plena. És molt 
conscient que ha de convertir el concepte que vol transmetre en 
un llenguatge que la gent de la zona pugui entendre. Després 

de pintar durant tota una primera època amb esprais, ara pinta 
amb pinzells i sobre murs fa servir pintura plàstica. L’estiu de 
2018 va fer un mural a Avià i, des de llavors, el muralista ber-
guedà ha treballat a diferents llocs del món. El 14 de gener de 
2020 el Consistori donà el vist-i-plau a l’artista perquè pogués 
començar a dissenyar el treball mural a les dues parets del parc 
infantil del poble i, a partir del 6 de març, el poguérem veure 
treballant-hi. Tot un plaer visual per als sentits que no deixà 
indiferent a la persona que es topà amb l’escena de treball. 
Hagué d’interrompre la seva tasca arrel del confinament per la 
situació d’emergència de la Covid-19 i finalment reprengué el 
seu treball artístic en el segon mural, que acabà el mes de maig 
de 2020. Si vols saber-ne més, consulta l’apartat de Cultura 
d’aquest Butlletí.

Canvis en la plaça 
de monitoratge de 
menjador i neteja

El 31 de desembre de 2019, la persona que quedà seleccionada en 
el procés selectiu per la contractació d’un operari/a de neteja de depen-
dències municipals i de monitor/a de menjador, Marta Solanich, comunicà 
la intenció de causar baixa voluntària al seu lloc de treball i, d’acord amb 
la borsa de treball creada pel lloc esmentat, es contractà a Anat Kleinroc, 
que començà el dia 2 de gener de 2020 i treballà al Consistori fins que 
es va incorporar la persona a la qual substituïa, l’Elena Rodríguez, el dia 
3 de març de 2020.
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El 9 de gener de 2020, es va aprovar el Catàleg de Serveis de la 
Diputació de Barcelona. Inicialment, el termini per sol·licitar els ajuts 
era el 6 de febrer, però a causa del temporal Glòria i la problemàtica 
que va suposar per a molts municipis, es va allargar el període de 
sol·licitud d’alguns recursos del Catàleg fins al 13 del mateix mes. 
El catàleg es podia consultar a través de la seu electrònica https://
catalegdeserveis-cercador.diba.cat/ amb un cercador de recur-
sos que la Diputació de Barcelona ofereix als governs locals per 
garantir la prestació de serveis públics de qualitat. Abans de la data 
de finalització del termini, l’Ajuntament de Montmajor demanà 36 

recursos, dels quals 6 eren tècnics, 10 eren recursos materials i la resta 
es tractava de recursos econòmics. De totes maneres, recordem que 
hi ha altres recursos que es poden demanar al llarg de tot l’any, i és 
possible que el Consistori en sol·liciti alguns més. Les subvencions 
del catàleg atorgades en data de 29 de maig de 2020 són les que 
es detallen a continuació.  Els ajuts denegats fins a la data eren per 
quatre actuacions: 1) MontFestival, 2) Xarxa de senders de Montmajor, 
3) Condicionament i rehabilitació dels habitatges del carrer escoles 
núm. 6 i 7 de Montmajor, i 4) Adequació acústica del Local del Comú. 
Estan pendents de resoldre les sol·licituds restants.

S’aprova el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona

Actuació Programa Import 
sol·licitat

Import 
formalitzat

Finançament per les accions d’abordatge de les violències masclistes 
a Montmajor Dones i LGTBI 600,00 600,00

Promovem la salut al municipi de Montmajor Salut pública 2.050,00 2.050,00

Anàlisi bàsic de l’estat actual de la piscina d’estiu municipal Esport local: equipaments esportius 0,00 0,00

Implantació de mesures de gestió sostenible i econòmica a la xarxa 
d’aigua de Montmajor Canvi climàtic i sostenibilitat 3.665,55 3.665,55

Neteja hivernal a l’accés del nucli de Montmajor Xarxa viària de titularitat municipal 2.000,00 1.000,00

Verificació d’activitats comunicades del municipi de Montmajor Activitats i establiments 0,00 480,00

Millora en la seguretat del trànsit amb implantació de reductors de 
velocitat a Montmajor Xarxa viària de titularitat municipal 10.000,00 10.000,00

Vigilància i control d’establiments alimentaris a Montmajor Salut pública 0,00 0,00

Control d’activitats a Montmajor Activitats i establiments 1.000,00 1.000,00

Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió a Montmajor Esport local: activitats esportives 2.625,00 2.625,00

Arranjament d’habitatges gent gran Montmajor Serveis Socials d’Atenció Domiciliària 8.400,00 5.628,00

Desinfecció i desratització a Montmajor Salut pública 1.200,00 1.200,00

Finançament en l’àmbit de la igualtat de gènere i LGTBI a Montmajor Dones i LGTBI 5.750,00 1.623,19

Animals de companyia (Gossos i gats) a Montmajor Animals de companyia 1.500,00 1.000,00

Redacció i publicació del Butlletí Semestral “El Solc” Joventut 3.600,00 1.136,19

Fires temàtiques a Montmajor Desenvolupament del teixit comercial urbà 10.000,00 1.592,00

Control sanitari de l’aigua de consum humà a Montmajor Salut pública 0,00 0,00

El 10 de gener de 2020, la persona candidata -que va 
començar a cobrir la plaça el 31 d’octubre de 2019-, dins el 
programa “Joves en pràctiques” impulsat i finançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i inclòs en el Programa Operatiu 
d’Ocupació Juvenil (POEJ), en el marc del Fons Social Europeu, 
comunicà al Consistori que decidia finalitzar el seu contracte 
laboral en pràctiques abans de la data prevista (el 29 d’abril de 
2020) en motiu d’haver trobat una oferta laboral més atractiva 
als seus interessos i necessitats. Aquesta inesperada situació, 
juntament amb la baixa per maternitat de l’administrativa Anna 

Escalé, va empènyer a haver de buscar solucions amb caràcter 
d’urgència per cobrir ambdues places. Per una banda, el 20 de 
gener de 2020, la Raquel Pujols, tingué una primera presa de 
contacte amb el Consistori, adquirint el compromís de portar 
la comptabilitat, els dilluns i dimecres de 16h a 19h, i començà 
el 27 de gener. Per altra banda, es va acordar que la Carme 
Santaeulària vindria tres franges durant la setmana com a reforç 
d’administrativa, i també començà el dia 27 de gener de 2020. 
Donada la urgència en intentar pal·liar la situació, s’aprovà per 
Decret d’Alcaldia.  

Canvis en la situació de les administratives  
a la Casa Consistorial
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Recollida 
de plàstics 
agrícoles al 
Berguedà

El passat 13 de gener, s’inicià la 
campanya de recollida de plàstics 
agrícoles al Berguedà amb data de 
finalització el 30 d’abril de 2020. 
Amb l’objectiu de fer una comarca 
més sostenible i respectuosa amb 
el medi ambient, va sorgir la ne-
cessitat de trobar una solució per 
als plàstics generats pel sector de 
l’agricultura i la ramaderia. Per tal 
de dur a terme la campanya es va 
establir un protocol a seguir amb 
l’empresa Containers del Berguedà 
S.L. Aquesta campanya s’emmarca-
va dins el projecte innovador del 
Servei d’Ocupació de Catalunya: 
“Impuls de l’economia circular al 
Berguedà”, promogut per l’Agència 
de Desenvolupament del Ber-
guedà juntament amb el Consell 
Comarcal. 

Treballem per la C-26
El 14 de gener de 2020, l’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Monell, va assistir 

al Consell Comarcal del Solsonès per una  reunió de treball sobre la carretera C-26, 
juntament amb les entitats convocades següents: Secretaria General d’Infraestructures 
i Mobilitat, Consell Comarcal del Solsonès, Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal 
del Berguedà, Ajuntament de Berga, Ajuntament de Navès, Ajuntament de Montmajor, 
Ajuntament d’Avià, Ajuntament de l’Espunyola i el tècnic en l’àmbit de carreteres. Van 
assistir-hi els següents membres: la Presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, la Sra. 
Sara Alarcón i Postils; l’alcalde de Solsona, el Sr. David Rodríguez Gonzalez; el regidor 
d’urbanisme de l’Ajuntament de Berga, el Sr. Aleix Serra i Uró; l’alcaldessa d’Avià, la Sra. 
Patrocini Canal; l’alcalde de l’Espunyola, el Sr. Albert Altarriba; la regidora de l’Espunyola, 
Gemma Comella; el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, 
el Sr. Isidre Gavín i Valls; el Sub-director General de Programació i Execució, el Sr. Pedro 
Malavia Cuevas; i el Director General d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre de la Ge-
neralitat de Catalunya, el Sr. Xavier Flores. Excusaren la seva presència el President del 
Consell Comarcal del Berguedà, el Sr. Josep Lara i l’alcalde de Navès, el Sr. Josep Maria 
Casafont. En primer lloc, s’informà del punt en el que estava el projecte de la carretera 
C-26. La carretera es divideix en tres trams: de Solsona a Navès (finalitzat); de Navès a 
Montmajor (en el que el projecte constructiu està realitzat però falta finançament); i de 
Montmajor a Berga (dintre d’aquest tram hi ha el tram de Montmajor a Avià i el tram 
d’Avià a Berga). Aquest tercer tram està en període d’al·legacions -hi ha un total de 20 
al·legacions, de les quals 15 són de particulars-. Es preveu començar pel traçat que va de 
Navès a Montmajor. En aquesta reunió de treball s’acordà que el Sub-director General de 
Programació i Execució visitaria els Consistoris personalment per avaluar les al·legacions 
pertinents. I, el 26 de febrer de 2020, l’alcaldessa Maria del Mar Monell es va reunir amb 
el Sr. Pedro Malavia Cuevas amb l’objectiu d’avaluar les al·legacions pertinents i concretar 
sobre els mapes com es traçaria el tram que passa per Montmajor. El Sub-director General 
va instar a que els municipis afectats s’animessin a comunicar la urgència en disposar 
de les fonts de finançament corresponents a la Generalitat de Catalunya. 

Es repara la carretera 
de la Llena

El 16 de gener de 2020, es varen reunir informalment a l’Ajunta-
ment de Montmajor l’alcaldessa Maria del Mar Monell; l’arquitecte 
tècnic municipal, el Sr. Joan Manuel Serarols; el regidor d’urbanisme i 
obres, el Xavier Cano; l’enginyer de camins i director de construcció de 
Pasquina, el Sr. Jordi Pérez de Francisco; i l’encarregat dels aglomerats 
de la mateixa empresa, el Sr. Manel García, amb l’objectiu d’anar fins 
a peu d’obra per concretar les feines a realitzar. Recordem que davant 
les carències en la darrera reparació de la carretera que va de la Llena 
a Aubals  -que no es va arreglar adequadament en el seu moment-, i 
aprofitant que encara hi havia la possibilitat que aquesta obra entrés 
en garantia, l’Ajuntament de Montmajor va transmetre a l’empresa la 
necessitat de millorar el sota, el drenatge, posar més tutú i asfaltar els 
retalls espatllats dels nou trams en mal estat. La carretera es reparà a 
mig març de 2020 i l’Ajuntament de Montmajor hi va haver d’afegir 
13.818,66€.
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L’Ajuntament de Montmajor 
consciencia a la població

Pacte d’estat contra la  
violència de gènere

El passat 27 de gener de 2020, dins el Ple extraor-
dinari de l’Ajuntament de Montmajor, s’aprovà el con-
veni de col·laboració per a l’organització i finançament 
d’actuacions en l’àmbit d’igualtat 2016-2019, referent al 
desplegament del pacte d’estat contra la violència de 
gènere. El conveni entre l’Ajuntament de Montmajor 
i el Consell Comarcal del Berguedà té com a objectiu 
dur a terme accions relacionades amb les violències 
masclistes, en l’àmbit d’atenció als joves i a les dones. 
El Consell Comarcal del Berguedà es va comprometre 
a facilitar una memòria descriptiva de les actuacions 
fetes i l’Ajuntament de Montmajor assumí el compro-
mís de realitzar l’aportació de 771,62€, pagament que 
s’efectuà abans del 31 de maig de 2020, tal i com es va 
estipular.

La regidoria de  
turisme s’assessora

El passat 27 de gener, l’alcaldessa de Montmajor, 
Maria del Mar Monell, que també té al seu càrrec la 
regidoria de turisme, va tenir una trobada amb el Sr. 
Carles Fíguls, tècnic en turisme, per tal de rebre l’adequat 
assessorament en relació a quin tipus d’ajuda podia afa-
vorir més el municipi dintre del Catàleg de Serveis de la 
Diputació de Barcelona per aquest any 2020. El títol del 
recurs demanat fou: “Xarxa de senders de Montmajor”, i 
es demanà ajuda pel disseny, la producció, la promoció 
i la comercialització per la nova xarxa de senders, un 
producte turístic municipal molt interessant. Esperem 
poder-vos informar d’algunes novetats en els propers 
Butlletins Semestrals. 

El 30 de gener de 2020, l’arquitecte del Departament d’En-
senyament, el Sr. Jordi García, juntament amb l’arquitecte tècnic 
municipal, el Sr. Joan Manuel Serarols, i la regidora d’Ensenyament, 
la Montse Davins, van mantenir una trobada a l’escola Gira-sol de 
Montmajor per valorar sobre el terreny les obres que el Consistori va 
presentar en la memòria valorada “Actuacions de manteniment de 
l’escola Gira-sol. Rehabilitació de cambra higiènica i substitució de 
les portes de les aules”, el passat mes de desembre, com a proposta 
per a formar part de les obres de Reformes, Ampliacions i Millores 
(RAM) que concedeix el Departament d’Ensenyament. Es va acordar 
que es modificarien alguns aspectes del projecte tècnic així com del 
pressupost i es tornaria a enviar la documentació al Departament, 
a l’espera de saber a quina empresa s’adjudicava l’obra que -si pot 
ser- es realitzarà durant el 2020. El 4 de maig de 2020 els Serveis 
Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central comunicaren al 
Consistori l’adjudicació de les obres i el 14 de maig -prèvia autorit-
zació del Departament per accedir al centre- es procedí al lliurament 
de les claus per poder començar els treballs. Les obres començaren 
el dia 10 de juny.

Reformes, Ampliacions i  
Millores (RAM) a l’escola  

Gira-sol

Museu d’Art del Bolet
El passat mes de febrer de 2020, la Sra. Carme 

Sellés comunicà al Consistori que deixava el seu 
lloc de treball com a responsable del funciona-
ment del Museu i es rescindí el contracte el 30 de 
març. L’any anterior la Carme Sellés havia acceptat 
el repte de dinamitzar i divulgar l’equipament 
i havia dut tasques interessants a tal efecte. Es 
preveu la incorporació d’una nova persona i la 
reactivació del Museu quan sigui possible. Per a 
més informació: www.museudelbolet.cat

El 23 de gener de 2020, l’Ajuntament va voler plasmar a les 
xarxes socials el seu disgust davant certs actes poc cívics. És im-
portant que entre tots i totes ens anem habituant i conscienciant 
de què fem amb les deixalles que generem i on les dipositem. El 
10 de febrer fou necessari un segon recordatori. El 17 d’abril en 
calgué un tercer, el 5 de maig un quart, el 27 de maig un cinquè... 
Apel·lem a la responsabilitat cívica pel bé de totes i tots! Gràcies.
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El 30 de gener de 2020 l’alcal-
dessa de Montmajor, Maria del Mar 
Monell, es va reunir amb el Sr. Gui-
llem Canal Santaeulàlia, enginyer de 
forests, de l’Oficina Tècnica de Pre-
venció Municipal d’Incendis Fores-
tals i Desenvolupament Agrari, dins 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,  
per parlar sobre les actuacions pre-
vistes en el programa anual del Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis 
(PPI). Aquest any 2020 s’han de fer 
tasques de manteniment de camins 
i neteja de vores i poda de camins 
del municipi, valorades amb un im-
port de 31.437€. Els representants 
de la Comissió local de seguiment 
del PPI acordaren, per ordre de pri-
oritat amb l’IVA inclòs, les següents 
actuacions per a la seva execució 
durant l’any 2020 (vegeu quadre 
del costat). 

El passat 13 de març, 
l’alcaldessa de Montmajor es va 
reunir amb el Sr. Pere Guitart, tècnic 
de Graves i Excavacions Castellot, 
S.A., per concretar els camins a 
arreglar i les millores a realitzar i 
els arranjaments que començaren 
a final d’abril i acabaren a principi 
de juny.

Es planifiquen les actuacions segons  
el Pla de Prevenció d’Incendis

El passat 12 de febrer, la Sra. Montserrat Creix Carré, del Servei 
d’Assistència Municipal i Suport Estratègic 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. Es van acordar uns 
compromisos a assolir per tal que la pàgina web municipal vagi 
agafant una nova forma, més moderna, dinàmica i viva i més 
completa quant als continguts.

Actualització de la web 
de l’Ajuntament

El regidor d’obres es 
reuneix amb Localret
El 3 de març de 2020, el regidor d’obres i serveis, 

Xavier Cano, es va reunir al Consistori de Montma-
jor amb tres responsables del consorci Localret per 
abordar la possibilitat de que arribi la fibra òptica al 
poble. La dificultat radica en fer-ho extensible a les 
masies disseminades i per aquest motiu es van visitar 
els dipòsits municipals i la torre del foc per explorar 
si es podia connectar a través d’antenes per tal de 
poder donar cobertura a totes les parròquies del 
municipi. L’Ajuntament els facilità les coordenades i 
s’acordà que Localret realitzaria l’estudi de viabilitat 
corresponent. 
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El passat 4 de febrer de 2020, la regi-
dora d’Ensenyament de l’Ajuntament de 
Montmajor, la Montse Davins, va acudir a la 
trobada de regidors i regidores d’Educació 
de la comarca del Berguedà per compartir 
la tasca, les inquietuds i les necessitats. 
Després d’una breu benvinguda per part 
del Sr. Eloi Escutia, regidor d’Educació de 
Berga, el Diputat President de l’Àrea d’Edu-
cació, Esports i Joventut de la Diputació 
de Barcelona, el Sr. Alfredo Vega López, 
presentà l’àrea i les seves línies polítiques. 
La missió és garantir l’èxit educatiu per 
a tothom i la visió de l’educació es basa 
amb valors com l’equitat, la innovació, la 
sostenibilitat, les ciutats educadores i la 
proximitat, amb un sentit de corresponsa-
bilitat i en un context de permanent canvi 
social. La Sra. Teresa Sambola, coordinado-
ra de l’àrea, presentà el Pla d’Actuació de 
Mandat (PAM, 2020-2023), que inclou el 
compromís de fer-lo en correspondència 
amb les necessitats dels ajuntaments a 
través d’oferir programes educatius trans-
formadors. La coordinadora mencionà 
els tres grans eixos del Catàleg de serveis 

Trobada de regidors amb el Diputat d’Educació

2020, i el Sr. Jordi Plana, gerent dels Serveis 
d’Educació, explicà els recursos materials, 
tècnics i econòmics. A la trobada, propera 
i amena, hi assistiren regidors de Cercs, 
Borredà, Saldes, Vallcebre, Bagà, Berga, 

Capolat, Montmajor, Casserres, Gironella, 
Vilada i Olvan. Els responsables de la Di-
putació expressaren la seva disponibilitat 
amb la intenció de contribuir a la millora 
de les polítiques educatives locals.

A final de febrer de 
2020 es van donar per 
finalitzades les obres a 
una de les casetes de 
les escoles. Recordem 
que, gràcies a una sub-
venció de 21.265,16€ 
del Catàleg de Serveis 
de 2019 de la Diputa-
ció de Barcelona per 
la reforma i millora de 
l’habitatge, s’hi han re-
alitzat unes millores en 
les instal·lacions elèc-
triques, la ubicació dels 
comptadors a l’exterior 
dels pisos i tasques de 
fusteria, pintura, cuina i 
interiors. 

Obres a les casetes de les escoles
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Altres mesures i accions en  
motiu de la COVID-19

Amb motiu de la situació d’emergència sanitària, econòmica i social, 
s’adequaren diferents processos i procediments d’acord amb les possibilitats 
i context i s’aprovaren un seguit de mesures i accions:

El 20 de març de 2020, l’Organisme de la Gestió Tributària (OGTR) de la 
Diputació de Barcelona, va adreçar una carta a l’alcaldessa indicant les me-
sures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la 
Covid-19 respecte la recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic del 

Les obres de 
la Torreta... 

interrompudes

L’Alcaldessa i 
la regidora de 

Sanitat es mouen 
pel Coronavius
El 13 de març de 2020, l’alcaldessa 

de Montmajor, Maria del Mar Monell, i 
la regidora de Sanitat i Serveis Socials, 
l’Anna Noguera, es varen reunir al 
Consistori amb la Sra. Clotilde Farràs, 
Directora del CAP Cardona, per apro-
fundir en les mesures que calia prendre 
davant la propagació de la Covid-19 
(Coronavirus). La Directora del CAP 
també va aprofitar per comunicar 
que a partir del mes d’abril de 2020 la 
metgessa de família que venia els di-
vendres a Montmajor seria substituïda 
per la metgessa Imma González, i que 
vindria al Dispensari els dijous. Tanma-
teix, la situació quedà trasbalsada per 
la pandèmia i de moment l’Ajuntament 
tan sols té constància de que a partir 
de la primera setmana de juny les 
persones del municipi que s’atenen 
al Dispensari van rebre una carta amb 
la nova assignació del metge (la Dra. 
Mariela Soledad Rodríguez o la Dra. 
Imma González). Si tot va bé, a partir 
del mes de juliol vindrà una metgessa 
un cop a la setmana i qualsevol de les 
dues que vingui atendrà la demanda, 
independentment de la metgessa 
assignada.

Estat d’alarma pel Coronavirus
El 12 de març de 2020, l’Ajuntament de Montmajor va emetre un comu-

nicat oficial anunciant l’activació del Pla ProciCat per combatre l’expansió 
de la Covid-19. Es van suspendre preventivament les activitats públiques 
organitzades per l’Ajuntament i les activitats públiques o privades previstes 
en els equipaments municipals del Local del Comú, el Local Social, el Local de 
Sorba, el Local de Gargallà, el Museu d’Art del Bolet, la Llar d’Infants el Cucut i 
la zona poliesportiva. En el mateix comunicat s’informava que el Departament 
d’Educació cessava l’activitat lectiva a tots els centres educatius i les extraes-
colars. Es demanava fer ús de la tramitació electrònica a través de la web de 
l’Ajuntament, seguir la informació actualitzada del Departament de Salut i, 
davant de qualsevol sospita de malaltia, trucar al 061. En un segon ban s’in-
formà del tancament de les oficines municipals fins a nou avís i que els tràmits 
s’efectuarien de forma telemàtica o telefònica. També es van anar difonent per 
les xarxes socials (p. e., Montmajor Informa, Instagram, etc.), informacions que 
afectaren directament al municipi així com algunes recomanacions i consells 
generals per a un confinament saludable. El 23 de març, un cop sabut que el 
marc de l’estat d’alarma i el confinament s’allargava fins, almenys, l’11 d’abril, 
l’alcaldessa de Montmajor va emetre un comunicat via vídeo a través de les 
xarxes apel·lant a la responsabilitat i la col·laboració per part de tots i totes en 
uns moments tan excepcionals. 

A la primera quinzena de març començaren 
les obres a la plaça de la Torreta. Com gairebé 
tot, es van haver d’aturar de forma precipitada 
davant la situació d’emergència per la Covid-19 
(Coronavirus). Quan la realitat ho permeti, es 
polirà i es faran els bancs. 
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A l’Ajuntament de Montmajor, el personal d’administració i 
secretaria feren teletreball i es desvià el telèfon fix per atendre 
les trucades. La brigada municipal va treballar en horari reduït i 
utilitzant les oportunes mesures de protecció. A nivell local, s’anà 
comunicant tot un seguit d’informacions d’interès pels vilatans 
i vilatanes. Per exemple: que l’escola Gira-sol i la llar d’infants 
El Cucut romandrien tancades, que el Museu del Bolet estaria 
tancat fins a nou avís, que es suspenia el servei de Bibliobús, 
que la deixalleria mòbil deixava d’oferir el servei fins a nou avís, 
que el transport públic quedava reduït al mínim, que es tancava 
el CAP de Cardona i les urgències es centralitzaven al CAP de 
Súria, que s’anul·lava la gran calçotada popular organitzada pel 
Futbol Club Montmajor prevista pel 22 de març, que quedaven 
suspeses les Caramelles de l’11 i 12 d’abril, que es posposaven 
les jornades micològiques programades pel 9 i 10 de maig, així 
com totes les altres activitats socials. També s’informà dels requi-
sits a complir pels mercats no sedentaris, es mantingueren les 
tasques de desinfecció per part de la brigada municipal, s’ajudà 
econòmicament a les famílies més vulnerables, s’ajudà amb 
material a la residència Sant Jaume de Cardona, es feu difusió 
de la marató esportiva CovidRun-Berguedà per recaptar diners 
per l’hospital Sant Bernabé del 12 d’abril, l’Ajuntament es posà 
a disposició de tots els vilatans i un llarg etcètera.

El 23 de març de 2020, en motiu de la Covid-19, l’Ajunta-
ment de Montmajor va decidir que de la quota relativa al mes 
de març de la Llar d’Infants El Cucut, únicament es cobraria la 
part proporcional al servei prestat. Més concretament, l’1 d’abril 
s’aprovà per Decret d’alcaldia el cobrament del 50% de l’import 
mensual de la quota del mes de març dels serveis prestats per 
la llar d’infants El Cucut i no s’activarà el cobrament dels nous 
rebuts fins que no es torni a posar en funcionament el centre. 

El 24 de març, al pati de El Cucut, es van repartir les targetes 
moneder per garantir els ajuts individuals de menjador escolar 
socioeconòmic mentre els centres romanien tancats. El 3 d’abril 
es tornà a realitzar la recàrrega de les targetes moneder pel 
mateix import, 40€, corresponent als dies laborables del 30 de 
març al 9 d’abril i el dia 13 de març que no estava incorporat en 
la previsió inicial. El 17 d’abril, es realitzà una nova recàrrega 
de les targetes moneder, pels alumnes de menjador escolar, 
per un import de 36€, corresponent als dies laborables del 14 
al 24 d’abril. L’1 de maig hi va haver una nova recàrrega de 36€ 
corresponent als 9 dies laborables del 27 d’abril al 8 de maig. El 
16 de maig, es va fer una nova recàrrega de 40€ a les targetes 

nostre municipi. En termes generals, els terminis de la recaptació 
voluntària es prorrogaren. A nivell de la recaptació executiva, 
atesa la situació excepcional que s’estava vivint, no es dictaren 
provisions de constrenyiment ni diligències d’embargament. 
El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també 
es va veure ampliat. Es treballà en la preparació del padró de 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i el pagament de les bestretes 
ordinàries així com els ingressos de les quantitats recaptades i la 
liquidació corresponent es seguiren efectuant amb la periodici-
tat habitual. S’efectuaren els ajustos i les modificacions necessà-
ries a mesura que es va anar analitzant la situació. El 7 d’abril el 
Consistori rebia una altra carta en la que s’explicava que, tenint 
en compte que l’estat d’alarma s’estenia fins al 26 d’abril, es 
feia necessària una nova revisió del calendari fiscal dels tributs 
municipals, a fi de facilitar als contribuents el compliment de les 
seves obligacions tributàries i endarrerir el càrrec en comptes de 
les corresponents fraccions de l’Impost sobre béns immobles, 
de la Taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i 
eliminació de residus, i de la taxa de guals, per a aquells que 
tinguin domiciliat el seu pagament. L’OGTR adjuntava la seva 
proposta que en tot cas quedava supeditada a altres que de 
manera alternativa pogués adoptar el municipi, i s’efectuà la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 

El 23 de març, el Govern de la Generalitat va aprovar una 
sèrie de bonificacions en el cànon de l’aigua que suposaren un 
estalvi per a les famílies i les empreses en el seu rebut. S’aprova-
ren les següents mesures: 1) Les famílies vulnerables, o les que 
entrin en aquesta situació com a conseqüència del coronavirus, 
podran demanar acollir-se a cànon social i no pagar res per 
aquest concepte. 2) Aplicar una reducció del 50% del cànon 
de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i 
maig). 3) Aplicar una reducció del 50% del cànon que paguen 
les indústries i la resta d’activitats econòmiques (petites i mit-
janes empreses, comerços i autònoms). 4) Aplicar una reducció 
del 50% als usuaris ramaders (un coeficient reductor 0,5 sobre 
els valors previstos en l’annex 6 de l’esmentat Decret legislatiu 
3/2003). Al municipi, la quota d’aigua del quart trimestre de 
2019, per comptes de passar el rebut a principi d’abril es passà 
a final de maig, i s’aplicà la bonificació del 50% del cànon de 
l’aigua els mesos d’abril i maig.

Més concretament, a la següent taula podem veure com 
s’han establert els ajornaments dels tributs municipals (apro-
vació segons calendari fiscal): 

PRÒRROGA TERMINIS PAGAMENT TRIBUTS MUNICIPALS
Descripció Data Fi Voluntària / 

Domiciliació
Data Fi Voluntària /
Domiciliació NOVA

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 04/05/2020 02/06/2020
Taxa per gestió de residus comercials - 1a Fracció 06/07/2020 01/09/2020
Taxa per gestió de residus comercials - 2a Fracció 05/11/2020 02/11/2020
Taxa per subministrament d’aigua - 3r trimestre 2019 26/03/2020 30/05/2020
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moneder de menjador escolar corresponent als 10 dies labora-
bles de l’11 al 22 de maig. El 29 de maig es realitzà una nova 
recàrrega per un import de 80€, corresponent als dies laborables 
del 25 de maig al 19 de juny (últim dia de curs). Trobareu tota la 
informació a: https://www.bergueda.cat/targetesmoneder/

El 24 de març de 2020, s’aprovà per Decret d’alcaldia l’adhesió 
al manifest dels ens locals proposat per l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC)  en relació a la crisi de 
la Covid-19. Aquest manifest instava a l’atorgament de noves eines 
a les administracions locals i la facilitació de mesures per ajudar a 
les famílies i reactivar l’economia productiva del nostre país.

També, el mateix 24 de març, l’Ajuntament de Montmajor 
va fer la sol·licitud de material de protecció per al personal dels 
serveis essencials locals, per fer front a la Covid-19. Es demana-
ren mascaretes, granotes i guants. Concretament, el 6 d’abril 
ens van confirmar que la Diputació de Barcelona ens concedia 
50 mascaretes d’un sol ús, 10 mascaretes FFP2 i 200 guants de 
nitril. El mateix 6 d’abril es feu una segona sol·licitud demanant, 
a més, tests per a la detecció ràpida de la Covid-19 -que no ens 
van concedir. Concretament, la segona comanda d’equips de 
protecció individual (EPI)  arribà el 17 d’abril i incloïa: 16 unitats 
d’hidroalcohol, 1 ulleres de protecció, 1 granota i 1 caixa de 100 
guants. I, el 6 de maig, arribà més material sanitari (mascaretes). 
A meitat de maig, també es feu una comanda de material de pro-
tecció individual (EPI) i material per a la reincorporació als llocs de 
treball per afrontar la desescalada. El poc material concedit arribà 
a l’Ajuntament el 26 de maig.

El mateix dia 24 de març, el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació va habilitar un canal a la seva pàgina 
web per tal que aquelles persones que necessitessin realitzar 
cremes de restes agrícoles com a part de la seva activitat ho po-
guessin sol·licitar mentre duressin les mesures excepcionals 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/
gestio-forestal/

El 25 de març de 2020, atesa la situació creada per la pandèmia 
de la Covid-19, s’aprovà per Decret d’alcaldia l’adhesió al Pacte 
de Municipis de Catalunya per l’auto-confinament preventiu. 
L’adhesió dels ens locals, sol·licitada per l’Associació Cultural 
L.E.A.D. (Laboratori d’Expressions Artístiques i Desenvolupament), 
significà un gran pacte de municipis per ajudar a contenir la pro-
pagació de la pandèmia provocada pel coronavirus i empoderar 
el municipalisme. Totes les adhesions d’alcaldes i alcaldesses 
que signaren aquest gran pacte es trameteren al President de la 
Generalitat i al Departament d’Interior. 

El 28 de març, el Govern va comunicar que avançava el 50% 
del Fons de Cooperació Local de Catalunya per reforçar la liqui-
ditat pressupostària de les administracions locals, en especial la 
d’aquells municipis mitjans i petits. 

El 31 de març, el Govern, a través del Departament d’Empre-
sa i Coneixement, activà un paquet de línies de subvencions en 
l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania i la moda, amb 
la finalitat de donar suport a la reactivació econòmica d’aquests 
sectors davant la situació derivada d’emergència sanitària per la 
Covid-19. Els ajuts estan dotats en 9 milions d’euros i s’articulen 
a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 
(CCAM).

A partir de l’1 d’abril de 2020, l’Associació de Dones de 
Montmajor contribuí a la causa confeccionant mascaretes per a 
tots els vilatans i vilatanes del municipi amb material facilitat per 
l’Ajuntament, el qual també és feu càrrec del seu repartiment. 
Concretament, es feren arribar a la llar i als establiments 350 
mascaretes per adults. A més a més, durant la segona quinzena 
d’abril, també es confeccionaren mascaretes infantils perquè els 
nens i nenes del municipi les poguessin utilitzar a l’hora de sortir 
al carrer. El 23 d’abril, es van repartir un total de 55 mascaretes 
infantils. Molts veïns i veïnes es van mostrar agraïts per aquesta 
iniciativa.

El mateix 1 d’abril, l’Ajuntament de Montmajor feia difusió de 
les recomanacions rebudes per part del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per tal de que els operadors 
d’aquests sectors poguessin traslladar-se amb tranquil·litat, així 
com divulgació d’altra informació rellevant.

El 2 d’abril vàrem rebre la nota emesa per part del Departa-
ment d’Educació referent a que indemnitzaria econòmicament a 
les empreses que prestaven el servei de menjador i de transport 
escolar en centres de titularitat del Departament i que no podien 
prestar-los pel tancament de centres a causa de la Covid-19. A 
través d’un seguit de resolucions, Educació, com administració 
titular de la competència sobre aquests serveis en els centres de 
la seva titularitat, assumirà les compensacions econòmiques pels 
danys i perjudicis que hagin suportat efectivament les empreses 
i entitats que els presten.

També, el 2 d’abril, segons la resolució TSF/806/2020, s’aprovà 
la convocatòria per accedir a una  prestació econòmica única, per 
un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques 
que siguin treballadores autònomes. El formulari de sol·licitud 
normalitzat estigué disponible a l’apartat Tràmits de la web de la 
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal 
corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.
gencat.cat). El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquest 
ajut era d’un mes a comptar des del dia següent a la data de pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC.

El 3 d’abril de 2020, la regidora de Sanitat i Serveis Socials, 
Anna Noguera, participà a la reunió online convocada per la 
Consellera Comarcal d’Afers Socials, Salut i Polítiques d’Igualtat, 
la Sra. Anna Maria Serra, i dirigida als regidors de Serveis Socials 
del Berguedà per tractar temes de coordinació, per compartir 
les mesures preses, i per tal de tractar de planificar la darrera 
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convocatòria d’ajuda que traslladà al món local la Diputació 
de Barcelona. Hi havia 36 persones connectades. Entre d’altres 
qüestions, es verificà si les targetes moneder havien arribat 
correctament, es demanà per les necessitats concretes de cada 
municipi, i es proposà fer les comandes a la Diputació de Barcelona 
des del Consell Comarcal del Berguedà, per tal de treballar con-
juntament i anar coordinats, malgrat no es concretà cap acord. 
Es preguntà si s’havien produït situacions de violència de gènere 
en algun municipi i el telèfon al qual adreçar-se en cas de neces-
sitat. També s’informà de la borsa de treball i del triatge per anar 
a hospitals i residències. Es parlà de seguir cercant recursos per a 
les persones més vulnerables, de l’existència del servei telefònic 
de suport emocional i de la importància de seguir desinfectant 
els contenidors d’escombraries, tal com en el nostre cas ja anava 
realitzant la brigada municipal. 

El 13 d’abril, s’aprovaren les bases reguladores i la convocatò-
ria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses 
del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les 
conseqüències de la Covid-19. La subvenció consisteix en una 
aportació única de 2.500 euros per persona beneficiària. Poden 
ser beneficiàries d’aquesta subvenció: establiments d’allotja-
ment turístic; empreses turístiques de mediació; establiments i 
activitats d’interès turístic i guies de turisme habilitades. Queden 
expressament exclosos els establiments de restauració i els allotja-
ments juvenils. El termini de presentació de les sol·licituds s’inicià 
l’endemà de la publicació de la Resolució en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) i restà obert fins a exhaurir el 
pressupost per a aquests conceptes.

El 16 d’abril, l’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Monell, 
participà a l’entrevista feta al President del Consell Comarcal del 
Berguedà, el Sr. Josep Lara, a TV Berguedà. Vint-i-un alcaldes i alcal-
desses van poder expressar 
la situació al seu municipi 
per la Covid-19 i les mesures 
i accions dutes a terme. Es 
pot consultar a: 

http://tvbergueda.
alacarta.cat/programes-
especials/capitol/entre-
vista-josep-lara-1a-part 

http://tvbergueda.
alacarta.cat/programes-
especials/capitol/entre-
vista-josep-lara-2a-part

El 17 d’abril, l’alcaldes-
sa de Montmajor, Maria del 
Mar Monell, va tenir reunió 
de partit amb la particula-
ritat que també hi hagué 
la presència telemàtica 
de diversos Directors dels 
Serveis Territorials de la 

Catalunya Central, així com la Presidenta i la secretària general 
elegides en les eleccions del passat mes de gener. La Directora 
d’Ensenyament, la Sra. Dolors Colell, explicà que s’havien posat a 
l’abast de les famílies moltes eines tecnològiques i que Telefònica 
faria arribar la cobertura a les famílies perquè els alumnes pogues-
sin treballar on line durant aquest tercer trimestre. És competència 
de la Generalitat decidir com s’avaluaran els alumnes, vetllant per 
no perjudicar-ne cap. També informà de que sortirien subvencions 
per a les llars d’infants i els càterings encarregats dels menjadors 
escolars. I que es podrien tirar endavant els casals d’estiu que 
anessin en la línia de ser terapèutics -en el sentit d’ajudar a pal-
liar els efectes emocionals de la Covid-19 en els infants-, així com 
els que es desenvolupessin en un entorn natural. La Secretària 
d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, la Sra. 
Carme Bertral, informà de que s’estaven subministrant testos a les 
residències i els CAP per poder dibuixar un mapa el més precís 
possible de la situació dels contagis per la Covid-19. També, que 
es preveia oferir una primera tongada de mascaretes gratuïtes 
a les farmàcies (la segona tanda seria de compra). Finalment, 
recomanà l’ús de les mascaretes casolanes i en valorà la seva 
utilitat. La Delegada del Govern de la Catalunya Central, la Sra. 
Alba Camps, explicà que s’havia fet una licitació d’emergència 
per tal de fer arribar la fibra òptica als llocs amb més problemes 
de connectivitat. Finalment, els Diputats d’Esquerra republicana 
de Catalunya (ERC), la Sra. Mireia Besora i el Sr. Jordi Fàbrega, 
comentaren que s’estava demanant de flexibilitzar les Meses de 
Concertació perquè en lloc de ser despeses d’inversió (capítol 6), 
es poguessin utilitzar com a despesa corrent i d’assignació directa 
en funció del número d’habitants del municipi. 

El 20 d’abril, el Consell de Presidència del Consell Comarcal 
del Berguedà (CCB) presentà aquest paquet de mesures per fer 
front a la Covid-19:
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El 25 d’abril, el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb l’Ordre SND/370/2020, va comunicar les 
condicions sota les quals els menors podien sortir a passejar a 
l’espai públic des del diumenge 26 d’abril. Entre elles, cal des-
tacar que els menors de 14 anys havien de sortir acompanyats 
d’un adult responsable, de 9h a 21h, només durant 1h, a un radi 
d’1km del domicili, mantenint la distància de seguretat de 2m 
amb altres persones. No estava permès l’accés a espais recrea-
tius infantils a l’aire lliure, ni fer ús de tobogans, gronxadors o 
altres elements.

El 28 d’abril de 2020, segons la Resolució TSF/916/2020, 
s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a 
subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 
14/2020. Es tracta d’una prestació econòmica extraordinària, de 
pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de produc-
tes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. Els 
requisits que han de complir les persones beneficiàries així com 
el formulari de sol·licitud estan disponibles a l’apartat Tràmits de 
la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.
cat). S’ha de presentar electrònicament i el termini restarà obert 
fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la 
prestació.

El 28 d’abril es publicaren al DOGC les bases i l’endemà s’obrí 
la convocatòria dels “Incentius de Comerç, Artesania i Moda 2020 
per fer front a la COVID-19”. El període de la sol·licitud fou fins a 
exhauriment de pressupost. Hi havia quatre àmbits: empreses 
de comerç i serveis, locals comercials, empreses de moda i em-
preses d’artesania. La tramitació s’havia de fer a través de la web 
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.  http://
ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2020/

A partir del 2 de maig s’aplicaren les condicions a través de 
les quals es podien fer passejos (un cop al dia, a 1km màxim 
de la residència) i esport individual (un cop al dia, dins el propi 
municipi). Es van establir unes franges horàries no aplicables a 
municipis de menys de 5.000 habitants. I, el 4 de maig de 2020, 
va començar la desescalada a Catalunya -dividida en set regions 
sanitàries-, que constava de quatre fases de desconfinament: la 
fase 0 o de preparació a la desescalada, la fase I o inicial, la fase 
II o intermèdia i la fase III o avançada. 
https://www.desescaladapp.com

El 4 de maig de 2020, el regidor d’esports, Xavier 
Cano, va assistir a la reunió convocada pel Sr. Abel García, 
conseller comarcal d’Esports, per treballar sobre la reac-
tivació de l’esport i l’activitat física a la comarca davant 
els efectes de la Covid-19. Hi assistí el President del Con-
sell Comarcal del Berguedà, el Sr. Josep Lara, i diferents 
alcaldes, alcaldesses i regidors de diferents municipis. 
En aquell moment, l’obertura de les piscines municipals 
seguia sent una incògnita. Si bé la intenció de la Diputació 
de Barcelona era que obrissin, es faria sota determinades 
condicions, com: aforaments limitats, manteniment de les 
distàncies de seguretat, la no utilització dels vestuaris per 
reduir el risc de contagis, etc. Respecte als campus d’estiu, 
sense haver-hi cap comunicat oficial, es recomanà tirar-
los endavant però amb la màxima reducció de la despesa 
possible. Pel que fa als esports individuals i de raqueta, 
s’informà de que a partir de l’11 de maig ja es podrien 
practicar, tot i que caldria garantir i mantenir les mesures 
d’higiene i desinfecció en les instal·lacions. En la reunió, 
també es comunicà que les persones federades podien 
fer esport dues vegades al dia. 

Reunions telemàtiques 
amb el Conseller d’Esports

El 4 de juny, els regidors d’Esports de la comarca es 
tornaren a reunir. El Xavier Cano, regidor d’esports de 
Montmajor, hi va assistir, juntament amb altres regidors de 
diferents municipis, el Conseller d’Esports, el Sr. Abel García, 
el Conseller d’Innovació, el Sr. Jordi Sabata, i el President del 
Consell Comarcal del Berguedà, el Sr. Josep Lara. S’informà 
de que s’estava treballant amb un software que servirà per 
controlar l’aforament de les piscines (entrades i sortides) per 
internet, els costos del qual els assumirà el CCB. Es recordà 
que quan s’acabi l’estat d’alarma les competències passaran 
a ser de la Generalitat de Catalunya, i que l’aforament un cop 
s’entri a la fase 3 serà del 50%. Es recomanà delimitar franges 
horàries, no fer abonaments superiors a 10 usos, i fer una 
pausa d’1h per netejar i desinfectar la gespa i l’entorn els 
dies que la piscina romangui oberta tot el dia (p. e., caps de 
setmana). Algunes piscines municipals quadricularan l’espai 
de la tovallola amb piquetes i parcel·laran l’espai per garantir 
la distància de seguretat. Pel que fa als campus esportius, es 
recordà que els ajuntaments en són els responsables sub-
sidiaris, que l’activitat ha d’estar donada d’alta a Joventut i 
que si el grup supera el nombre de 30 menors s’haurà de 
registrar a http://jovecat.gencat.cat/
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S’aproven dos programes 
complementaris

El 14 de maig de 2020 la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Programa Garantia del benestar social 2020 amb uns 10M€ 
per a ajuts a ens locals i el Programa Sosteniment escola bressol 
municipal 2017-2018 i 2018-2019 amb 22M€. Respecte el pri-
mer ajut, la dotació concedida a Montmajor fou de 3.857,94€, 
i respecte el segon, de 4.180,01€, valors força inferiors als ajuts 
d’anys anteriors. Recordem que el programa complementari 
de garantia de benestar social és un repartiment de fons eco-
nòmic per a despeses del funcionament ordinari dels serveis 
de benestar social locals i no es pot vincular a la situació actual 
d’emergència. 

El 12 de maig de 2020, es celebrà el primer Consell 
d’Alcaldes de l’any. Tant l’alcaldessa de Montmajor, Maria 
del Mar Monell, com tots els assistents, hi participaren 
de forma telemàtica. Hi hagué l’assistència de la Sra. Ivet 
Castaño, Directora de Presidència dels Serveis Territorials 
de la Catalunya Central i comunicà que possiblement les 
resolucions del PUOSC sortirien el mes de juny. Els dife-
rents assumptes de la convocatòria eren: 1) l’aprovació 
de les actes anteriors, 2) els dictàmens sobre l’ordenança 
fiscal reguladora de les tasques de gestió de residus 
municipals, 3) el reglament orgànic comarcal per tal 
d’actualitzar-lo i modernitzar-lo, 4) l’inici del tràmit per a 
la constitució del Consell Comarcal en l’Entitat Local de 
l’Aigua (ELA) -comissió que crearia el Consell Comarcal 
per afavorir una comunicació més directa entre Ajunta-
ments i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i a l’espera 
que aquesta hi doni el vistiplau-, 5) la  presentació del 

Consell d’Alcaldes
pressupost 2020 als alcaldes -per ser aprovats en el 
proper Ple del Consell Comarcal previst per a final de 
maig-, i 6) les mesures davant la Covid-19. Des d’ERC 
es van plantejar algunes contrapropostes, com ampliar 
la línia de crèdit, però s’acordà que ja s’ampliaria si fos 
convenient. Respecte a les 10 mesures per fer front a 
la Covid-19 que presentà la Presidència del Consell 
Comarcal el passat dia 20 d’abril i s’han d’aprovar per 
Ple, s’acordà que es faria una comissió de treball per 
crear el Pla de Reactivació Econòmica Comarcal que es 
gestionaria des del Consell Comarcal i es demanaria als 
Ajuntaments quins hi volen formar part. I es demanà 
que els Ajuntaments donessin un 20% del romanent de 
tresoreria de l’any passat més els diners que sobressin 
de festes o cultura, per exemple. Diversos Ajuntaments 
s’hi mostraren reticents ja que molts municipis ja han 
pres les seves pròpies mesures. 

Guies per a la reducció del 
contagi pel Coronavirus en 

el sector turístic 
El 14 de maig, la Direcció General de Turisme -en coordina-

ció amb el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)- va 
difondre l’enllaç on es poden consultar unes guies per a la 
reducció del contagi pel Coronavirus en el sector turístic. Està 
previst que surtin noves recomanacions específiques i que es 
vagin actualitzant les publicades amb noves contribucions.
http://www.e-nvia.com/redirect.php?r=ge2dinzqgewdcm
rtgmwdonjygaycyojygmytkoa 

Campanya per la memòria històrica de la COVID-19
El 15 de maig l’Ajuntament va fer difusió de la campanya per la recollida de material de la Covid-19: Vols parti-

cipar en el projecte compartit amb 22 museus que formen part de la Xarxa de Museus i Monuments d’Història de 
Catalunya i de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya? Participa en la campanya de recollida de materials 
amb la finalitat de preservar els testimonis de la memòria oral, escrita, audiovisual i material del pas de la COVID-
19 pel nostre país per tal que les generacions futures coneguin la realitat que estem vivint en aquests moments. 
Envia un correu electrònic a museografia1.mhc@gencat.cat indicant el teu nom i cognoms, adjunta l’arxiu 
digital (fotografia, vídeo o àudio) o una fotografia de l’objecte que vols aportar i explica breument el context o la 
rellevància d’aquest material.
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El 16 de maig es publicà l’ordre SDN/414/2020 al Boletín Oficial 
del Estado (BOE) sobre les consideracions en l’aplicació de la fase 
2 del pla per la transició a la normalitat i, respecte a la reobertura 
de les piscines recreatives, en l’article 44 s’especifica el següent: 1) 
Es podrà procedir a l’obertura al públic de les piscines recreatives, 
quedant permès l’accés a les mateixes per part de qualsevol per-
sona. L’aforament màxim permès serà del 30% de la capacitat de la 
instal·lació, sempre que sigui possible caldrà respectar la distància 
de seguretat entre els usuaris (de dos metres). En cas contrari es 
reduirà aquest aforament a efectes de complir amb la distància 
de seguretat. 2) Per poder accedir a la piscina es requerirà la con-
certació de cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació. Per 
això, s’organitzaran horaris per torns, fora dels quals no es podrà 
romandre a la instal·lació. 3) Amb caràcter previ a la seva obertura 
s’haurà de dur a terme la neteja i desinfecció de les instal·lacions 
amb especial atenció als espais tancats com vestuaris o banys. Si 
tenim en compte les condicions per a la reobertura de terrasses 
dels establiments d’hostaleria i restauració, es poden reobrir les 
terrasses a l’aire lliure limitant-se al 50% de les taules permeses 
i s’ha d’assegurar que es manté la deguda distància física de 2m 
entre les taules. L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula 
o agrupació de taules.

Què sabem de les  
piscines municipals?

El 27 de maig l’Agència de Salut Pública de Barcelona donà 
a conèixer les recomanacions per la reobertura de piscines 
públiques davant la Covid-19, amb els criteris tecnicosanitaris 
per tal de minimitzar el potencial de transmissió de Covid-19 i 
proporcionar un ambient segur i saludable en aquestes instal-
lacions. Les piscines, tant cobertes com a l’aire lliure, poden 
obrir a partir de la fase 2, amb l’aforament màxim permès del 
30% de la capacitat de la instal·lació, sempre que sigui possible 
respectar la distància de seguretat de dos metres. Es reque-
reix concertació de cita prèvia i s’organitzen horaris per torns. 
S’haurà de dur a terme una neteja i desinfecció, almenys tres 
vegades al dia. Els lavabos hauran d’estar dotats de sabó i/o gel 
hidroalcohòlic i no es podrà fer ús de les dutxes dels vestidors. 
El document recorda que les mesures més eficaces per evitar 
la transmissió de virus són el distanciament social i el reforç de 
la higiene de mans, la neteja i desinfecció diària de superfícies 
i zones comunes, mantenir correctament el tractament i nivells 
de desinfectant residual en l’aigua dels vasos i dutxes 

Per més informació, vegeu la reunió telemàtica que es va 
mantenir amb el Conseller d’Esports el dia 4 de juny (pàgina 
20). 

Montmajor 
amb els 

animals de 
companyia

El 18 de maig de 2020 l’Ajun-
tament de Montmajor tornà a fer 
difusió de la campanya “Animals 
de companyia, gossos i gats” de la 
Diputació de Barcelona perquè els 
vilatans empadronats al municipi 
s’hi adhereixin i puguin realitzar 
censos, identificacions, esterilitza-
cions i adopcions. Com en la pas-
sada tardor, es va respectar l’ordre 
d’inscripció de les persones que 
van telefonar a l’Ajuntament per 
apuntar-se a la graella i beneficiar-
se de l’ajuda.

La Biblioteca 
municipal

El passat 19 de maig, l’alcaldessa de Montmajor, 
Maria del Mar Monell, juntament amb la regidora 
d’Ensenyament, Montse Davins, es van reunir 
amb les membres de la Junta Directiva de l’AMPA 
de l’escola Gira-sol -Montse Perarnau, Bernadet 
Vallvé i Olga Barcons-, amb la representant de la 
comissió de convivència, Roser Busquets, i la re-
presentant de la comissió de pati, Queralt Orriols, 
per conversar sobre l’adequació de la biblioteca 
municipal ubicada al recinte de l’escola. Es tracta 
d’un treball de col·laboració entre l’AMPA i l’Ajun-
tament per convertir l’espai de la biblioteca en un 
lloc més agradable per a tots i totes. S’ha realitzat 
una selecció dels llibres, s’ha pintat l’equipament 
i s’ha reubicat el mobiliari, tenint en compte 
algunes de les idees que ens traslladà l’equip de 
mestres de l’escola.

ITV a vehicles 
agrícoles

Els dies 22, 25, 26 i 27 de maig, 
es realitzà la inspecció tècnica de 
vehicles agrícoles a Montmajor, 
Sorba i Gargallà, respectivament, 
tal com finalment va confirmar el 
Departament agrícola. Les ITV per 
part de l’entitat concessionària de 
la Generalitat de Catalunya, van 
dur-se a terme amb normalitat. 
Pel que fa a la resta de vehicles el 
Ministeri de Sanitat va prorrogar 
automàticament els certificats de 
la inspecció tècnica de vehicles 
fins a 30 dies naturals posteriors 
a la finalització de l’estat d’alarma 
i les seves pròrrogues.
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Es flexibilitzen certes 
restriccions a petits 

municipis
El 21 de maig, es publicà al BOE l’Ordre SND/427/2020 

segons la qual es flexibilitzen certes restriccions en municipis 
amb menys de 10.000 habitants o amb una densitat de població 
inferior als 100 habitants per quilòmetre quadrat, pel que fa a 
la regulació de les regions sanitàries que es troben en la fase 
0 i 1. Pel que fa a la restauració, es pot consumir dins els bars 
i restaurants, amb servei a taula, sense superar el 40% d’afora-
ment. En l’àmbit cultural, es pot fer ús de les biblioteques sense 
superar el 30% d’aforament. Respecte al lleure i l’esport, es pot 
practicar esport en qualsevol franja horària, excepte de 10 a 12h 
i de 19 a 20h, horari reservat per a majors de 70 anys. En relació 
al culte, es pot anar a llocs de culte sempre que no se superi el 
50% de l’aforament, i celebrar vetlles i enterraments fins a 15 
persones en espais tancats i fins a 25 persones a l’aire lliure. En 
la mateixa línia, avançant cap a la desescalada, el 30 de maig 
de 2020 es publicà l’Ordre SND/458/2020 al BOE per la flexibi-
lització de determinades restriccions en aplicació de la fase 3. 
Determinava, entre d’altres consideracions, l’entrada a la fase 2 
de la Catalunya Central, establint en la disposició final segona la 
modificació d’aquella normativa aplicable a les regions que es 
troben en fase 2, de plena aplicació a partir del dilluns 1 de juny. 
El dia 5 de juny, es publicà la fase 3 al BOE. Cal seguir atents a 
les mesures i recomanacions que va comunicant Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya. Trobareu més informació sobre 
aquest tema a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. 

Reunió amb el  
Departament d’Educació

El 27 de maig de 2020, la regidora d’Ensenyament, Montse 
Davins, va assistir a la reunió virtual conjunta amb les comarques 
del Berguedà, Solsonès i Osona, convocada pel Departament 
d’Educació per tractar el Pla d’Obertura dels centres educatius 
(Curs 19-20 /Curs 20-21), l’ús dels espais dels centres educatius 
per activitats d’estiu, i l’obertura de les llars d’infants. La reunió va 
estar presidida per la Sra. Dolors Colell, Directora d’Educació dels 
Serveis Territorials de la Catalunya Central; la Sra. Lourdes Giné, 
secretària dels SSTT; la Júlia Estaran, cap d’Àrea de Planificació; 
la Sra. Alba Camps, Delegada del Govern de la Catalunya Central; 
i el Pep Mas com a moderador. S’informà de que a partir de l’1 
de juny s’obrien els centres amb les directrius i les restriccions 
marcades pel Departament de Salut i el Ministerio de Sanidad. 
La primera idea que es va transmetre és que el curs finalitzava de 
forma telemàtica i l’assistència no implicaria fer activitat lectiva 
sinó que es prioritzaria fer un acompanyament emocional de 
l’alumnat més vulnerable, i un acompanyament i tancament amb 
els alumnes que canvien d’etapa, ja sigui amb tutories individu-
als o petits grups. Les ràtios màximes són: 5 alumnes a les llars 
d’infants, entre 8 i 10 alumnes a educació infantil, 13 alumnes a 
primària i 15 alumnes a secundària. Cal comptar amb 4m2 per 
alumne. Les famílies han de signar una Declaració Responsable i 
el personal docent també ha d’omplir un formulari per si poden 
fer o no una atenció presencial. La primera setmana de juny es 
traslladà a les direccions dels centres les taules de planificació. 
La Directora d’Educació també comunicà que les instal·lacions 
podran ser utilitzades durant els mesos de juliol i agost per 
a realitzar activitats d’estiu amb finalitats terapèutiques per 
reconstruir el que hagi pogut passar als menors durant aquest 
temps d’aïllament i tancament. Per al curs vinent, cal garantir 
el dret presencial a l’educació. Tanmateix, si al setembre estem 
pitjor, no es podrà obrir, si la situació no millora, es treballarà 
amb el pla que s’ha establert per a la fase 2 i, si la situació millora, 
es dissenyaran els plans corresponents. De totes maneres, la 
situació requerirà canvis organitzatius, d’espais i ràtios.

La Sra. Lourdes Giné, secretària dels Serves Territorials, explicà 
que per a les llars d’infants, no s’ordena l’obertura sinó que po-
dran obrir, deixant l’opció per a no obrir-les, ja que les mesures, 
per a les llars d’infants, encara són molt més restrictives. El 26 
de maig el Departament de Salut comunicà que les llars que 
puguin i vulguin poden fer una ampliació horària (de 8 del matí 
a 18h de la tarda) i s’inclou el servei de menjador. Per a les llars 
d’infants cal posar un especial èmfasi en la desinfecció i neteja 
aprofundida prèvia, la ventilació, la no entrada al centre per 
part de les famílies, assegurar un distanciament físic entre els 
infants, i els hàbits dels rentats de mans. Pel que fa a les quotes 
a les famílies, cada administració acordarà el que consideri 
convenient. En els pressupostos nous aprovats, es contempla 
l’assignació d’uns 1.500€ per plaça.

 

Tal dia va fer un any
El 26 de maig de 2020 va fer un any en què hi van 

haver les eleccions municipals i la nova formació de Fem 
Poble-AM va entrar al Consistori de Montmajor amb 
quatre regidors. Des de llavors han passat moltes coses, 
i l’equip de govern n’ha fet moltes altres. I el sentiment 
general i compartit és de satisfacció i agraïment:

Gràcies a tots aquells que vau confiar en  
que un canvi era possible. 

Gràcies a tots aquells que amb el pas del temps ens  
heu mostrat el vostre suport. 

Gràcies a tots aquells que malgrat no votar-nos  
ens heu reconegut la feina ben feta. 

Gràcies a tots aquells que penseu diferent perquè ens  
ajudeu a fer una reflexió crítica de les nostres accions. 

Gràcies per seguir-nos animant a fer les coses ben  
fetes i a tirar endavant. 

A tots i totes vosaltres, moltes gràcies!
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La Generalitat de Catalunya 
decreta el dol  

a tot el territori 
El 27 de maig la Generalitat de Catalunya va decretar el 

dol a tot el territori fins al 5 de juny de 2020 per a les persones 
que han perdut la vida a causa de la pandèmia de la Covid-
19. La bandera estelada situada al balcó de l’Ajuntament de 
Montmajor va onejar a mig pal en senyal de dol. 

Programa 
complementari  

“Cap municipi enrere” 
El 28 de maig de 2020 la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona aprovà aquest programa 
complementari per a finançar despeses relacio-
nades amb la crisi de la COVID-19. Es repartiran 
15.000.000€ entre els municipis de la demarcació 
a raó de criteri poblacional. Es fixa un mínim per 
municipi en funció del nombre d’habitants. Aquesta 
xifra global es divideix en dues línies: Línia 1) cor-
respon al 70% de l’import i serveix per a finançar 
despesa corrent (capítols 1, 2 i 4) i Línia 2) correspon 
al 30% restant i serveix per a finançar inversions 
(capítol 6 i 7). L’aportació per al municipi de Mont-
major amb la deguda justificació de la despesa és 
de 1.948,24€ per a la línia de suport 2, i 4.545,89€ 
per a la línia de suport 1.

Reunió sobre la Llei de creació de 
l’Agència de la Natura

Recordem que al Ple de govern de 25 de maig de 2020 s’aprovà per 
unanimitat el manifest de rebuig respecte a la proposició de llei de la creació 
de l’Agència Catalana de la Natura. I, el 2 de juny de 2020, l’alcaldessa de 
Montmajor, Maria del Mar Monell, va assistir a la reunió telemàtica sobre el 
tema, en la que es convocava a: la Delegada del Govern; el Director SSTT 
DARPA; Senadors/es; Diputats/des; Diputats/des Provincials; Presidències o 
portaveus dels Consells Comarcals; Alcaldes/ses o portaveus de Grups Muni-
cipals; Presidenta i Secretaria General de la Federació Regional; Presidents/
es de Federacions Comarcals; i membres del grup de treball de Desenvolu-
pament Rural de la Catalunya Central. Es comptà amb la presència del  Sr. 
Ferran Civit, Diputat al Parlament de Catalunya que ha portat la tramitació 
d’aquesta Llei; la senadora i vicesecretària general d’Acció Política de l’Exe-
cutiva Nacional d’ERC, la Sra. Sara Bailac; i el Sr. Oriol Anson, Director General 
de Desenvolupament Rural del DARPA. Malgrat les peticions que anaven 
en la línia d’ajornar l’aprovació d’aquesta llei per construir quelcom que 
obtingués un major consens per totes les parts, sembla que està pendent 
de ser aprovada el 17 de juny al Parlament de Catalunya.

Entra en vigor el Reial 
Decret Llei de l’IMV
L’1 de juny de 2020 entrà en vigor el Reial 

Decret Llei 20/2020, de 29 de maig, pel que s’esta-
bleix l’Ingrés Mínim Vital (IMV), amb l’objectiu de 
reduir la pobresa extrema. Amb aquesta prestació 
de la Seguretat Social es vol promoure la igualtat 
efectiva, assolir la inclusió social i assegurar la 
cobertura de les necessitats bàsiques. 

Es reobre l’atenció al públic a 
l’Ajuntament de Montmajor
Després d’aquest temps teletreballant, el 8 de juny de 2020, les ad-

ministratives de l’Ajuntament de Montmajor van tornar a treballar en 
horari habitual i es va reobrir l’atenció al públic (de dilluns a divendres 
de 9h a 14h i dilluns de 16h a 18h). S’adaptà l’espai de l’entrada per a 
poder atendre al vestíbul de l’Ajuntament de forma presencial com a 
mesura de prevenció. El personal de brigada, neteja i manteniment 
ha seguit desenvolupant la seva tasca al llarg d’aquest temps prenent 
les degudes mesures de protecció. 
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Montmajor Informa
A través d’aquest grup podràs rebre informacions, acti-

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

També et convidem a consultar la pàgina web 
de l’ajuntament de Montmajor: www.montmajor.cat  i 
l’instagram: ajuntamentdemontmajor

Plans sectorials de 
desconfinament

El 27 de maig, es va obrir la convocatòria per a la 
concessió de subvencions pluriennals per al suport a 
l’acció de les federacions esportives catalanes i les uni-
ons esportives de clubs i associacions (http://gencat.
cat/ca/tramits). A la web del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya podeu consultar els 
diferents plans de desconfinament que s’han elaborat. 
Per exemple, els criteris bàsics per a l’organització de 
les activitats esportives d’estiu, l’aforament de les instal-
lacions esportives, protocols específics per colònies, ca-
sals i acampades, etc. Tots els plans de desconfinament 
sectorials aprovats pel Comitè Tècnic i pel Comitè de 
Direcció del Pla PROCICAT, es van fent públics a:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/
proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/
malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-
alt-risc-/plans_sectorials_de_desconfinament/

El 8 de juny de 2020 es posà en marxa activem.gen-
cat.cat, que substitueix la web d’informació sobre els 
efectes del coronavirus publicat el març passat. Aquest 
nou espai recull totes les mesures i ajuts públics a l’abast 
de la ciutadania i les empreses per reduir l’impacte de la 
Covid-19. També incorpora, com a novetat, les actuaci-
ons aprovades per la Comissió per a l’elaboració del Pla 
per a la reactivació econòmica i protecció social (CORE-
CO). Activem Catalunya continua oferint: 1) Informació 
actualitzada sobre les fases del desconfinament. 2) La 
secció de preguntes freqüents. 3) Els canals d’informació 
per fer consultes: gencatBOT, canals de missatgeria ins-
tantània i informació en llengua de signes, entre altres. 
També cal informar que des del Departament de Salut 
es proposà que tant Girona com la Catalunya Central 
avancessin a la fase 3 el dilluns 15 de juny.

Consell d’Alcaldes presidit pel 
Conseller d’Interior

El 8 de juny de 2020, l’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar 
Monell, participà telemàticament al segon Consell d’Alcaldes de 
l’any. La reunió, presidida per l’Honorable Sr. Miquel Buch, forma part 
d’una ronda de reunions amb les diverses comarques de Catalunya. 
A la trobada per videoconferència hi foren presents la delegada 
territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, la Sra. 
Alba Camps, el president del Consell Comarcal del Berguedà, el Sr. 
Josep Lara, el director general de la Policia, el Sr. Pere Ferrer, el di-
rector general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, el Sr. 
Manel Pardo, i el director dels Serveis Territorials del Departament 
d’Interior a la Catalunya Central, el Sr. Eduard Freixedes. A més a més, 
hi acudí personal tècnic i 24 alcaldes i alcaldesses dels 31 municipis 
del Berguedà. Responsables de Protecció Civil, Bombers i Mossos van 
respondre les inquietuds dels representants municipals. Van iniciar la 
trobada els responsables de Protecció Civil amb un informe de com 
han afrontat la situació durant les setmanes de l’estat d’alarma per 
la pandèmia de la Covid-19, fent un resum de les principals tasques 
desenvolupades des del CECAT, el Centre Superior de Coordinació 
i Informació de l’Estructura de Protecció Civil de Catalunya. Des de 
Protecció Civil es va informar de les diferents fases de desescalada i 
els plans de desconfinament existents. Seguidament, responsables 
de la Policia van explicar que, al Berguedà, s’han registrat 439 actes 
administratives per infracció del Decret de l’estat d’alarma, fins l’1 de 
juny. Tanmateix, els Mossos d’Esquadra comentaren que deguda la 
baixa de mobilitat s’han vist reduïdes les infraccions, els robatoris i 
els accidents. Des de Bombers s’explicà que havien hagut de tancar 
algun parc però sense més incidents importants i van explicar com 
afronten la campanya d’estiu. El Conseller Buch remarcà i agraí la 
feina que es fa des dels ajuntaments. En el Consell d’Alcaldes també 
es va compartir, entre d’altres, la problemàtica amb la que es troben 
Gironella i Puig-reig referent als centres de joves migrats sols, ja que 
quan arriben als 18 anys, aquests joves no tenen papers ni llars i es 
demanà als diferents ajuntaments de la comarca per com es pot 
enfocar aquesta qüestió d’una manera conjunta.

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT
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El 7 de desembre de 2019, l’Associació de Dones de Montmajor va 
fer el “Dinar de les dones”, que es va celebrar al restaurant de Gargallà. La 
trobada va ser un èxit, hi va haver una assistència de 60 dones. El Marc 
Anglarill animà fent un concert, interactuant amb les dones i creant un 
clima molt agradable en el que totes van acabar cantant plegades el “Boig 
per tu”. Anteriorment, es feia una xerrada sobre cuina protagonitzada pel 
cuiner d’Avià i es sopava amb el tast que s’havia preparat però enguany 
s’ha provat aquest format i sembla que ha funcionat.

Dinar de les dones

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe

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 engalanar amb llums de 
Nadal. El Consistori va il·luminar els carrers, i 
posà un arbre de Nadal lluminós i un immens 
tió com a novetat a la Plaça del Mercat. Tot 
a punt per acollir la traca d’actes i activitats 
previstes durant les festes de Nadal!
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El 14 de desembre de 2019, Montmajor solidari 
es va posar la roba esportiva per fer una caminada de 
9,2 km i destinar els diners de les inscripcions (290€ 
recaptats) íntegrament a la Marató, que enguany es 
va dedicar a les malalties minoritàries. L’acte, que 
va ser organitzat per l’Ajuntament de Montmajor, 
va aplegar 33 participants. Malgrat el temps fred i 
ventós, es va sortir des de la Plaça del Mercat i, a la 
meitat de la ruta, hi va haver servei d’avituallament 
amb begudes i entrepans. En arribar altre cop a la 
plaça, es va oferir un refrigeri i cafè calent per a tots 
els caminants, que el van agrair i assaborir. 

Caminada solidària  
per la Marató de TV3

Taller de Garlandes 
de Nadal

El mateix 14 de desembre de 2019, l’Associació 
de Dones de Montmajor va organitzar un Taller de 
Garlandes de Nadal. Es va celebrar al Local social i va 
anar a càrrec de la Maria Serra. En un ambient familiar 
i agradable, hi van participar una desena de persones, 
que van poder posar en pràctica els seus dots artístics 
i creatius.
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Presentació 
dels “Minis 

Montmajor”
També, 14 de desembre de 2019, 

al Local del Comú del poble, el Futbol 
Club Montmajor va presentar la nova 
equipació que llueixen els petits 
futbolistes. L’equip de debutants del 
poble, format per 8 nens, es mostrà 
molt il·lusionat amb la seva samar-
reta. En el breu acte de presentació, 
els debutants -acompanyats pels 
seus entrenadors-, van fer gala de 
la seva alegria davant d’uns pares 
expectants.

“Quina 
gresca!”

I seguint amb el passat 14 de 
desembre al vespre, es va fer la 
segona festa del Quinto, sota el 
títol “Quina Gresca!”, organitzada 
pel Futbol Club Montmajor. El 
Local del Comú va acollir a més 
d’un centenar de persones que, 
en un ambient trempat i festiu, 
van compartir riures i premis. 
Entre tots, fem poble!
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Cagatió i  
torronada popular

El 18 de desembre de 2019, a la Plaça del Mercat 
de Montmajor, es va cagar el tió amb tots els nens i 
nenes de la llar d’infants el Cucut i l’escola Gira-sol. 
L’Ajuntament de Montmajor va preparar amb molta 
il·lusió aquest acte, en el que l’escola s’incorpora al 
poble i el poble integra l’escola. Es va fer una cantada 
de nadales molt lluïda i tots els assistents es van de-
sitjar unes bones festes de Nadal amb una torronada 
popular, banyada amb cava i moscatell per als adults. 
L’AMPA de l’escola Gira-sol de Montmajor hi va parti-
cipar amb una parada de ponsèties que van embellir 
l’ambient ja de per sí festiu i acollidor.

Misses
Durant les festes de Nadal, es celebraren 

eucaristies a Sant Sadurní, Sorba, i Gargallà. 
El 24 de desembre de 2019 hi hagué una missa 
del Gall a l’església de Sant Serni i també a Santa 
Maria de Sorba. El 25 de desembre es va fer una 
missa de Nadal a Sant Andreu de Gargallà. El 5 de 
gener es va fer una missa dels Reis a Sant Sadurní 
i, el dia 6 de desembre, a Gargallà. 

Els dies 23, 24, 30 i 31 de desembre de 2019 als matins, a 
la Biblioteca, va tenir lloc un espai de Nadal destinat a nens i 
nenes d’entre 3 i 14 anys. Amb el suport del Futbol Club Mont-
major, i sota la direcció de l’Arnau Pey i l’Anna Mosoll, es van 
realitzar diferents activitats tals com manualitats nadalenques 
i esportives. El número d’inscrits va variar segons els dies, i va 
oscil·lar entre 11 i 15 nens i nenes. Es van desenvolupar un 
seguit d’activitats força diverses, les quals giraven entorn a un 

Casal lúdic esportiu de Nadal

eix transversal sobre la visita d’un follet màgic a l’espai on tenia 
lloc el casal. Es van realitzar activitats de jocs de persecució, jocs 
cooperatius, reflexions ètiques i morals, manualitats nadalenques 
(arbre dels desitjos, barret de follet, felicitació de Nadal) i també 
danses diverses. La valoració del casal fou molt positiva tant per 
part dels infants i les seves famílies com per part dels monitors/
es executors del mateix. Enhorabona per la iniciativa!
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Pessebre vivent de Vilandeny
Els dies 25, 26 i 29 de desembre de 2019 i l’1 de gener de 2020 

hi va haver el tradicional Pessebre vivent de Vilandeny. Cada dia 
hi havia dos passis, a les 19h i a les 20h del vespre. Amb més de 30 
quadres representats, al final no hi van faltar les torrades amb allioli 
de codony i cansalada a la brasa. Un centenar de persones -entre figu-
rants i ajudants-, van fer que, un cop més, el pessebre fos estimat pels 
seus visitants. I aquest any 2020, el Pessebre vivent de Vilandeny està 
d’aniversari, farà 30 anys! I és que per Nadal no pot faltar..., un pessebre 
com cal! Per molts anys!

El 28 de desembre de 2019 a la tarda, a la Plaça del 
Mercat de Montmajor, els nens i nenes van poder dur la 
carta pels Reis d’Orient a l’esperat Patge. Va arribar dins 
un brillant cotxe vermell i, a banda del seu ajudant, quatre 
teiers il·luminaven el seu pas. Les espurnes d’il·lusió als ulls 
dels més petits foren l’alegria de pares i mares, familiars 
i amics. Tot seguit, hi va haver una botifarrada popular 
organitzada pel Grup de Joves del poble.

El Patge dels Reis
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Els Pastorets
També, el 28 de desembre, al Local del Comú, el grup teatral de 

Montmajor va representar “Els pastorets”, amb les millors escenes dels 
pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Més de 135 entrades venudes, 
25 actors a l’escenari entre grans i xics, la participació d’una dotzena de 
cantants de la coral Cor Arrels de Montmajor i un bon grup de persones 
que van col·laborar en l’organització de la representació, va fer que “Els 
Pastorets” de Montmajor, amb els tres grups -infantil, juvenil i adults- a 
escena, fos un èxit. Per acabar-ho d’arrodonir, al final hi va haver coca i 
xocolata desfeta per a tothom. Tot aquell qui va assistir-hi estava agraït 
i orgullós de la feina ben feta d’uns quants que també ens representa 
a tots. Gràcies!
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Els dies 2 i 3 de gener de 2020 al matí, Montmajor va començar 
molt actiu: es va estrenar amb l’atractiva proposta de la primera 
edició del Juga i Riu, un espai de joc lliure on les nenes i els nens van 
trobar diferents propostes de joc i activitats adreçades a cada grup 
d’edat: circuit vial, street football, vòlei inflable, jocs de taula gegants, 
bitlles catalanes, racó de l’artista, xutòmetre, malabars etc. El preu per 
a participar-hi incloïa una assegurança d’accident. Els nens i nenes 
d’entre 3 a 16 anys podien moure’s lliurement per les diferents zones 
d’entreteniment acompanyats dels seus familiars o de forma lliure 

Juga i riu!

Sopar de 
cap d’Any
El 31 de desembre de 

2019, per acomiadar l’any 
i donar la benvinguda 
al 2020 amb els millors 
desitjos, es va celebrar un 
sopar de cap d’any al Local 
del Comú de Montmajor, 
organitzat pel Futbol Club 
Montmajor. Una bona co-
lla de persones es va aple-
gar per sopar, conversar, 
brindar les campanades 
en directe i desitjar-se 
un molt bon any nou. Hi 
va haver gent de totes 
les edats, tothom estava 
a gust i content, i és que 
es va aconseguir crear un 
bon ambient que va aca-
bar a les sis de la matina-
da...!  Bon 2020 a tothom!

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe

si el pare/mare ho autoritzava. Cada família podia decidir l’estona 
que els seus fills/es feien ús de les instal·lacions i els participants van 
poder compartir una estona de joc gaudint dels diferents espais. Els 
nens i nenes amb ganes de passar-s’ho bé, van poder gaudir de dos 
matins esplèndids plens de jocs i diversió. Certament, aquesta nova 
proposta va tenir una bona rebuda entre els infants del poble i veïns 
de la comarca. Gràcies a totes aquelles persones que organitzeu 
activitats al municipi perquè amb el vostre saber fer ompliu de vida 
i color el poble!
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El 5 de gener de 2020, els Reis de 
l’Orient no van faltar a la seva cita amb 
el poble de Montmajor, per acompanyar 
a grans i xics en una nit màgica. Un any 
més, ses Majestats, amb els seus patges 
i ajudants, atrets per la munió de llums i 
estrelles que tenim al poble, i atrets per la 
llum dels fanalets encesos que amb tanta 
il·lusió portaven els nens i nenes, van fer 
una bonic acte de presència a les sis de la 
tarda a l’església de Sant Sadurní. Arribaren 
amb llums i música i, en sortir de la missa, 
repartiren grapats de caramels. Les torxes 
del camí, il·luminaren el seu pas fins el Lo-
cal del Comú, on una sala plena de gent va 
escoltar la benvinguda de l’alcaldessa i les 
paraules del Rei Gaspar. Més de 40 nens i 
nenes van gaudir del privilegi de ser cridats 
un per un i rebre els regals de les mans dels 
Reis de l’Orient. I és que, això d’asseure’s a 
la falda d’algun Rei i poder-hi parlar perso-
nalment, és tot un esdeveniment...!

Els Reis de l’Orient arriben a Montmajor
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El 12 de gener de 2020, es va cele-
brar a Montmajor la coneguda gran rifa 
del Rebost. La butlleta del Rebost de 
Montmajor -que va amb el número del 
primer premi de la rifa del Nen- no es va 
vendre, i això va fer que els centenars de 
productes del Rebost se sortegessin ínte-
grament i en directe al Local del Comú. 
Al matí es va fer el tradicional esmorzar 
del Rebost i, a més a més, aquest any, els 
“Granger’s del Berguedà”, acompanyaren 
el Rebost amb un animat ball de country 
a la Plaça del Mercat que va anar in cres-
cendo a mesura que s’atansava l’hora 
del sorteig.   

Els comerços del poble i el Futbol 
Club Montmajor van seguir venent but-
lletes del sorteig fins a l’últim moment. 
A banda del gran Rebost -que enguany 

Espectacular Rebost!

tocà a la Ramona Divins de Cal Moliné de Montmajor-, en aquesta 
39a edició també es va sortejar el mini-rebost, una panera i 39 lots 
amb productes típics del rebost. Entre els productes hi havia per-
nils, botifarres, cava, vi, cerveses, tota mena d’aliments i una gran 

varietat d’articles. El Local del Comú, ple a vessar, va viure la rifa 
més gran de la comarca gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament 
de Montmajor, els veïns i comerciants del poble i el Futbol Club 
Montmajor. Enhorabona, i a preparar amb il·lusió la 40a edició!
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Sortida 
sorpresa pels 

col·laboradors del 
Pessebre vivent
El 19 de gener de 2020, a les 12h del 

migdia, es va celebrar una missa a Vilan-
deny per festejar el pessebre vivent de 
Vilandeny. Després, la vuitantena de per-
sones apuntades, van pujar als autobusos 
per començar l’aventura d’un dinar sorpre-
sa a Monistrol. Un dinar boníssim en un 
espai exquisit i molt ben aconseguit. A la 
tarda, el grup va viure i veure de ben a prop 
els Pastorets de Calaf; una preciosa posada 
en escena amb uns efectes especials molt 
elaborats i una molt bona escenificació. 
Un bon ambient on van gaudir petits, 
mitjans i grans! I és que, aquest 2020, els 
organitzadors del pessebre tenen el repte 
de preparar la 30a edició...! Molta sort.

Microteatre
El 18 de gener de 2020, l’Ajuntament de Montmajor or-

ganitzà l’acte cultural de Microteatre, un concepte diferent 
de teatre de proximitat al Local del Comú de Montmajor. 
Les tres obres duien per títol: “Papa, l’he cagat!”, “L’herència” 
i “Una visita al psicòleg”, sota la direcció de la Xènia Sellarès i 
amb la interpretació a càrrec del grup de Teatre Navarcles. A 
la representació hi varen assistir 35 persones però, malgrat 
la poca afluència de públic, les persones que van veure l’es-
pectacle coincidien en dir que havia estat molt divertit, amè 
i sorprenent, i felicitaren la caracterització tant ben aconse-
guida dels personatges. La regidoria de cultura pretén oferir 
una programació cultural, de mitjan octubre a mitjan abril, 
que aculli obres de teatre, espectacles de màgia, infantils o 
diversos, per apropar la cultura al municipi. 
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El passat 21 de febrer, els infants de la llar d’infants el Cucut i els 
alumnes de l’escola Gira-sol van viure un Carnaval d’allò més animat. 
La rua del Carnestoltes va sortir des de l’escola i arribà fins a la Plaça del 
Mercat de Montmajor. Després del sermó de la Reina del Carnestoltes, es 
va fer gresca i xerinola i, per acabar-ho de rematar, l’AMPA de l’escola va 
organitzar una xocolatada solidària. Els diners recaptats de la xocolatada 
es van destinar a projectes de recerca pel càncer infantil de l’Hospital 
Sant Joan de Déu. 

Trempat Carnestoltes promogut 
per l’escola i la llar d’infants

El 29 de febrer de 2020, l’associació Granger’s del Ber-
guedà va organitzar una primera calçotada a Serracanya en 
la que hi assistiren més de 90 persones. La festa continuà al 
Local del Comú, on un animat ball de tarda i nit amb una llista 
de 100 balls deixà satisfets als amants del country. Vingueren 

Els Granger’s del Berguedà sorprenen de nou 
amb el seu country

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe

ballarins de Madrid, Bisaura, Balaguer, Terrassa, Sant Quirze, 
Manresa, Castellgalí, Berga, Sabadell, Castellar del Vallès, 
Santpedor, Cardona, Navàs, Sallent, Òdena, Calaf, etc. Tots 
els presents expressaren el seu agraïment a l’hospitalitat 
del nostre poble. 
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Què és la por i com 
afrontar-la? Goretti Solà 

ens ho explica
El 6 de març de 2020, gràcies a l’Associació de Dones de 

Montmajor, es va fer una xerrada sobre la por en les primeres 
etapes de la vida, a càrrec de la Goretti Solà. La psicòloga ex-
plicà què és la por i com podem acompanyar els nostres fills 
a gestionar-la. Es tractà d’una xerrada oberta a tothom però 
d’especial interès per als pares i mares. Hi van acudir unes 20 
persones. Recordem que l’Associació de Dones es va crear l’any 
2005 i que enguany celebra el seu 15è aniversari. Felicitats!  

Durant la tardor del 2019, dins el programa BiblioLab, s’en-
gegà un projecte pilot d’innovació participativa: crear un arxiu 
digital obert que constituís un recull documental i fotogràfic dels 
focs que van afectar set municipis de la comarca del Berguedà 
fa 25 anys. La primera sessió dedicada al projecte es realitzà el 
15 de novembre de 2019 al recinte de l’escola Gira-Sol. Es va 
dur a terme un procés de recuperació de la memòria històrica 
al voltant dels focs de 1994, amb la finalitat de fer-ne públics 
els resultats per mitjà d’una exposició virtual amb les diferents 
experiències personals viscudes. El tancament del projecte es va 
fer a Olvan el 6 de març de 2020. El bomber jubilat Vicenç Vegas, 
va fer una interessant xerrada i després els alumnes d’ambdues 
escoles van compartir els escrits que havien publicat per conèixer 
com es va viure l’incendi a Montmajor i a Olvan. 

Una setmana 
Santa afectada pel 

coronavirus
El 9 d’abril de 2020, dijous Sant, a les 20h, estava 

previst celebrar una missa a Sorba. I, l’endemà, dia 
10 d’abril, divendres Sant, a la mateixa hora, hi havia 
d’haver el viacrucis a Gargallà. El dia 11 d’abril els ca-
ramellaires havien de recórrer el municipi durant tot 
el dia, porta per porta, masia a masia i, el 12 d’abril, 
durant el matí, hauríem pogut gaudir de la tradicional 
cantada de Caramelles. A causa de la situació excepci-
onal arran del coronavirus, s’hagueren d’anul·lar tots 
els actes. El grup de caramellaires de Montmajor feu 
arribar un missatge d’esperança a tots els vilatans i 
vilatanes: “Esperem que per la Pasqua de l’any vinent 
puguem tornar a sortir i sembrar els nostres cants per 
tot arreu!”.

Finalitza el  
projecte pilot del  

Bibliobús Pedraforca

Les Festes Majors 
de primavera 

anul·lades per la 
COVID-19

Malauradament, la festa major 
de la Torreta (26 d’abril), la festa major de 
Sorba (3 de maig), Sant Eudald de Sorba 
(11 de maig), la festa major de Gargallà 
(17 de maig) i la festa major del Pujol de 
Planès (31 de maig), s’hagueren d’anul·lar 
a causa de la pandèmia mundial per la 
Covid-19.
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Per Sant Jordi, l’Ajuntament sorprèn al municipi 
El 23 d’abril, Montmajor es va llevar 

desitjant un bon Sant Jordi a tothom a 
través de les xarxes socials (l’Instagram 
de l’Ajuntament i el grup de difusió de 
Whatsapp “Montmajor Informa”). Tot i el 
difícil moment que estem vivint, dies abans 
el Consistori havia animat als vilatans i 
vilatanes a engalanar els balcons amb la 
senyera, roses, llibres o dibuixos. Però la 
sorpresa més gran va anar arribant a cada 
casa al llarg del matí: el Consistori va tenir la 
iniciativa de regalar una rosa als habitants 
del municipi, duent-ne una a cada llar. Un 
detall que moltíssims veïns i veïnes van 
rebre emocionats i amb molta il·lusió. 

L’alcaldessa, Maria del Mar Monell, i 
els regidors, Montse Davins, Xavier Cano i 
Ramon Riba, van recórrer les sis parròqui-
es del municipi (Montmajor, El Pujol de 
Planès, Correà, Gargallà, Sorba i Sant Feliu 
de Lluelles) obsequiant roses i recollint 
somriures i agraïments. Cada rosa anava 
acompanyada amb una tarja institucional 
on hi figurava un vers (“M’agradaria dir-te 
les paraules més belles, aquelles que només 
sap el silenci”. Pep Divins, 2014) i del missat-
ge següent: “Que l’excepcional situació de 

Les activitats se’n van “de vacances” abans d’hora
Les activitats que s’havien anat realitzant durant 

el curs, com el cant coral, la gimnàstica dolça i el 
taller de teatre (les tres activitats organitzades per 
l’Associació de Dones i Gent Gran de Montmajor), 
així com el teatre infantil i el taller d’hipopressius, 
se’n van anar “de vacances” forçades abans d’acabar 
la temporada. Les associacions i persones organitza-

dores aprofiten per desitjar un bon estiu a tothom 
i s’acomiaden amb l’esperança de poder reprendre 
les activitats a la tardor. Tot i així, l’activitat de ioga 
a càrrec de Maria Ortega es reprèn a partir del 2 de 
juny, els dimarts de 17.45h a 18.45h, al pati de la llar 
d’infants el Cucut, durant els mesos de juny, juliol i 
agost, com a activitat d’estiu. 

pandèmia mundial que estem vivint, no ens 
faci perdre l’esperança en que vindran noves 
primaveres on veurem florir més flors”.

A més, i per acabar-ho d’arrodonir, tam-
bé es va aprofitar per repartir mascaretes 
infantils confeccionades per l’Associació de 
Dones de Montmajor la qual, dies enrere, ja 
havia fet mascaretes pel adults del munici-
pi amb material facilitat per l’Ajuntament.

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe
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La llar d’infants municipal, que enguany fa 17 anys, acull a 
nens i nenes de 4 mesos a 3 anys. Ofereix els serveis d’acollida, 
de menjador i de dormitori i presta una atenció flexible segons 
les necessitats específiques de cada cas. A banda del gruix de 
coses que es duen a terme durant el dia a dia amb els infants, cal 
destacar les activitats següents:

El 12 de desembre de 2019, la Roser Busquets va fer el taller 
de cançons de Nadal. 

El 20 de desembre de 2019 els nens i nenes van cagar el tió 
que ells mateixos havien anat a buscar al bosc uns dies abans, 
concretament, l’11 de desembre de 2019.

Llar d’Infants El Cucut

El 21 de febrer de 2020, arribà el Carnestoltes i, amb ell, els 
nostres petits pirates. 

En motiu de la Covid-19, per setmana Santa no es va poder 
fer la celebració de la mona, i igualment passà amb la diada de 

Sant Jordi el 23 d’abril, amb els tallers d’adaptació (en els que 
els nens i nenes del Cucut van un parell o tres de dies a l’escola 
Gira-sol, juntament amb els nens de P3, P4 i P5 per a que es va-
gin adaptant als espais i a la resta de nens) que es duen a terme 
durant el mesos de maig i/o juny, i amb l’esperada festa de 
final de curs el mes de juliol. Les mestres van anar fent arribar 
algunes propostes de cançons, contes i manualitats a les famílies 
dels infants. El període de preinscripcions estigué obert del 13 
al 22 de maig. 

Amb la il·lusió de donar a conèixer la llar d‘infants el Cucut es 
van fer unes Portes Obertes Virtuals a través d’un vídeo que podeu 
consultar al Montmajor Informa i a l’Instagram de l’Ajuntament 
de Montmajor. El període de matricula estigué comprès entre 
el 17 i el 23 de juny.

Finalment, d’acord amb el Pla d’Obertura del Departament d’Edu-
cació, la Llar d’Infants el Cucut tornà a prestar servei a partir de l’1 de 
juny de 2020, amb la tranquil·litat de fer les coses ben fetes.

Recordem que tal i com es va aprovar a la Junta de Govern 
local del passat 8 de juny, hi ha 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.
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Escola Gira-sol

L’escola viu el Nadal
El dimarts 17 de desembre de 2019, es va 

celebrar la festa de Nadal a l’escola. A la tarda, 
es van fer les representacions de Nadal al Local 
del Comú. Els infants d’educació infantil van 
representar “Nadal de colors”, “El Nadal ja és 
aquí” i “Snowflake”. Els alumnes de 1r, 2n i 3r 
curs, representaren “El caganer” i, els de 4t, 5è 
i 6è, van representar “Una nit molt agitada”.

L’endemà, el 18 de desembre, tots els nens 
i nenes del Cucut i de l’escola Gira-sol, van 
acudir a la Plaça del Mercat per fer el cagatió, 
la cantada de nadales i la torronada popular.

Els alumnes de l’escola Gira-sol van comen-
çar les vacances de Nadal el 20 de desembre 
i van reprendre les classes el 8 de gener de 
2020. 

Els àmbits de Cultura i d’Educació de la 
Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 
els ajuntaments, organitzen el programa 
“Anem al teatre” (espectacles per a alumnes 
d’educació infantil, primària i secundària, 
batxillerat i cicles formatius). L’objectiu bàsic 
és reforçar les polítiques culturals i educa-
tives dels ajuntaments, i es fa oferint noves 
oportunitats educatives a l’alumnat a través 

Com dèiem, a la Junta de Govern Local que es va celebrar el 
27 de gener de 2020, un cop finalitzat el primer trimestre del curs 
acadèmic, l’Ajuntament de Montmajor pagà 643€, corresponents 
al 80% del costat total previst de la campanya (803,79€). A final de 
curs està previst abonar la resta, un cop es coneguin els números 
exactes dels nens i nenes assistents a les actuacions, ja que de les 
quatre sortides previstes durant el 2n i el 3r trimestre, tan sols es 
va fer la del 21 de febrer, amb l’obra “Laika”, dirigida als alumnes 
de cicle mitjà. Les altres tres, concretament, el 2 d’abril amb “Mon 
pare és un ogre” per al cicle superior, el 27 d’abril amb “Dintríssim” 
pel cicle inicial i mitjà, i el 13 de maig amb l’obra “Trufa” adreçada 
a educació infantil, no s’han pogut realitzar. S’estan preparant les 
liquidacions de cada Ajuntament i, abans de l'estiu, rebrem el detall 
de la despesa definitiva. En cas que l’import surti negatiu, l'empresa 
gestora del programa ens abonarà la diferència.

Anem a teatre!

de les arts escèniques i musicals per tal de promoure la creació 
de nous públics.

A la comarca del Berguedà, el programa és organitzat di-
rectament per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments i la 
gestió s’ha adjudicat, a través de concurs públic, a l’empresa 
Trifusió - Projectes Culturals SL. L’Ajuntament de Montmajor va 
signar el conveni d’adhesió per participar a l’esmentat progra-
ma. Una part del programa es finança amb els ingressos dels 
mateixos alumnes que aquest curs paguen un preu d’entrada 
de 5,20€. En el cas de centres docents com l’escola Gira-sol que 
ha de contractar transport interurbà per a desplaçar-se fins al 
teatre, s’aplica una reducció sobre el preu de l’entrada per tal 
de subvencionar indirectament el transport. La resta del cost 
es distribueix a parts iguals entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Montmajor.
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En relació al 2020, cal mencionar que el 20 de febrer l'escola 
va celebrar el dijous Llarder i l'endemà, el divendres 21 de febrer, 
la festa del Carnestoltes. El 24 de febrer va ser un dia de lliure 
disposició. 

Algunes de les activitats més rellevants que es van realitzar 
durant el segon trimestre, són: l’esquiada de la ZER, les sessions 
amb els padrins de lectura els dijous a la tarda, el desenvolupa-

ment del projecte Entorn per conèixer el nostre medi, la visita a 
cicle superior de l’ex-cap de bombers de Berga, el Sr. Vicenç Vegas, 
dins el projecte per recuperar la memòria històrica dels focs que 
es van viure al Baix Berguedà l’estiu de 1994, la sortida de ZER al 
Museu d’Història de Catalunya el 6 de febrer, el matí de música, 
el Carnestoltes, l’anada a teatre amb l’obra “Laika” pel cicle mitjà, 
o les xerrades a càrrec dels Mossos d’Esquadra.

El segon i el tercer  
trimestre a l’escola

esquiada de la ZeR, gener de 2020 (1). esquiada de la ZeR, gener de 2020 (2).

esquiada de la ZeR, gener de 2020 (3). Presentació dels padrins de lectura, gener de 2020.

Visita a cicle superior de l’ex-bomber Vicenç Vegas, gener de 2020. esquiada de la ZeR, febrer de 2020.
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Sortida de la ZeR Baix Berguedà al Museu d’Història de Catalunya, febrer de 
2020 (1).

Sortida de la ZeR Baix Berguedà al Museu d’Història de Catalunya, febrer de 
2020 (2).

el matí de música, febrer de 2020.

Comença el Carnaval amb el dijous llarder, febrer de 2020. Arriba el Carnaval a l’escola Gira-sol (educació infantil, P3-P4), febrer de 2020.

Carnaval a l’escola Gira-sol (educació infantil, P5), febrer de 2020. Carnaval a l’escola Gira-sol (cicle inicial), febrer de 2020.
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Carnaval a l’escola Gira-sol (cicle mitjà), febrer de 2020. Carnaval a l’escola Gira-sol (cicle superior), febrer de 2020.

Xerrada dels Mossos d’esquadra (educació infantil i cicle inicial), març de 2020. Xerrada dels Mossos d’esquadra (cicle mitjà i superior), març de 2020.

Des de l’escola, el passat 3 de març de 2020, també es 
va organitzar una xerrada informativa per a les famílies a 
càrrec dels Mossos d’Esquadra. El conferenciant parlà de 
seguretat vial i de la importància de portar el cinturó de 

seguretat quan anem en cotxe. També donà consells molt 
interessants a l’hora de navegar per internet i facilità una 
guia d’hàbits ciber saludables.
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L’equip de mestres de l’escola Gira-sol  
es forma i actualitza

Durant el curs escolar 2019-2020, el claustre de la ZER va dur 
a terme una formació dedicada als espais, per tal de millorar les 
escoles de la ZER. El cost del curs l’assumí la mateixa ZER i tin-
gué una durada de tres sessions amb l’assessorament de Maria 
Castellana, de l’espai Pas d’Infant, i quatre sessions de treball a 
l’aula per planificar i iniciar alguns canvis. La valoració de tots i 
totes les mestres fou molt positiva i els permeté reflexionar sobre 
l’estètica dels espais, la importància de la llum, dels materials 

que utilitzen i sobre com els espais van lligats a la motivació i 
les ganes d’aprendre. A partir d’aquesta formació es van fer uns 
plànols de les aules per tal d’anar introduint millores durant el 
curs i a llarg termini, especialment pel que respecta al mobiliari, 
que sol suposar un cost més elevat. La direcció de l’escola Gira-
sol expressa mostrar-se molt satisfeta tant amb el suport tècnic, 
material i econòmic de l’Ajuntament de Montmajor com amb els 
recursos i les col·laboracions de l’AMPA. 

La Comissió històrica
A la tardor de 2019 es va crear la comissió històrica per recollir i escriure la història 

de l’Escola de Montmajor. Està formada per persones molt diverses amb un interès 
comú: posar un gra de sorra en aquesta recerca. Qui en vulgui formar part, pot po-
sar-se en contacte amb la Montse Davins (ja sigui per telèfon: 654633062 o correu 
electrònic: mondavins@gmail.com).  

De fet, el passat 8 de novembre de 2019 va tenir lloc la primera reunió de la Co-
missió Històrica i el 31 de gener de 2020 es va fer la segona reunió, oberta a tothom. 
Es van compartir les tasques que s’havien acordat a la primera reunió i ens vàrem 
organitzar per seguir treballant des de casa. El passat 15 de maig, es va celebrar la 
tercera reunió, amb assistència presencial i telemàtica per part d’alguns dels assistents. 
Us emplacem a participar en la propera reunió convocada pel 18 de setembre a les 
17.30h al Local Social de Montmajor i aprofitem per desitjar un bon estiu a tothom!

Implica’t. Participa-hi! L’Escola té un valor. L’Escola som tots.  
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El 2n i el 3r trimestre d’aquest curs passat s’ha vist sacsejat per 
les mesures excepcionals de prevenció arran de la Covid-19 (coro-
navirus). El 12 de març de 2020 el Departament d’Ensenyament va 
emetre el seu comunicat oficial on explicava que calia tancar tots els 
centres educatius a partir del 13 de març (inclòs).

Lamentablement, les diferents activitats i celebracions previstes 
no es van poder celebrar amb normalitat: la Mona -prevista pel diven-
dres 3 d’abril-; Sant Jordi el 23 d’abril; la trobada de ZER a Olvan el 
5 de juny, i el comiat als alumnes de 6è el 19 de juny. Les anades al 
teatre tampoc no es pogueren dur a terme. Ni tampoc les desitjades 
colònies d’infantil de ZER a Can Joval el 7 i 8 de maig, ni la jornada 
esportiva a Berga, ni... 

La Directora de l’Escola Gira-sol, la Jordina Subirana, ens ho explica 
a les següents línies:

“El passat dijous 12 de març el Departament d’Educació ens va comu-
nicar que havíem de tancar el centre escolar durant dues setmanes com 
a mesura excepcional per contenir el coronavirus. Aquest confinament 
es va anar allargant però s’ha de dir que l’escola no va tancar, només 
vam tancar l’edifici, ja que durant tot el tercer trimestre els i les docents 
van anar fent teletreball. Cada mestre, des de casa, es va anar posant 
en contacte amb les famílies, ja sigui via missatges o videotrucades de 
WhatsApp, correus electrònics, trucades telefòniques o videotrucades 
de grup classe, per seguir fent aquest acompanyament proper i perso-
nalitzat que tant ens agrada fer amb les nostres famílies i els i les nostres 
alumnes. Durant aquest període, ens vam estar coordinant tant amb 
el claustre de la nostra escola, amb el Departament d’Educació, com 
amb tot l’Equip de la ZER per anar prenent les millors decisions possi-
bles en cada moment. Hem seguit treballant des de la distància. En un 
primer moment vam preparar a nivell de ZER un Drive amb un recull 
d’orientacions i activitats per fer des de casa. Passat setmana Santa, 
cada tutor/a de forma coordinada amb els diferents mestres i especia-
listes, va anar preparant propostes globalitzades setmanals al seu grup 
classe. També, amb tot l’equip de ZER, vam preparar un vídeo que vam 
fer arribar a les famílies, on vam compartir uns desitjos de poder tornar 
ben aviat a l’escola i els vam fer la proposta que ells i elles ens enviessin 
també un vídeo dient-nos què és el que troben més a faltar de l’escola. 
Fins i tot vam procurar que els diferents nens i nenes de la nostra escola, 
poguessin veure les activitats que feien des de casa els seus companys 
i companyes i setmanalment demanàvem fotografies a les famílies de 
les propostes que havien fet i el recull el vam anar compartint des de la 
web de la nostra escola per -malgrat la distància-, sentir-nos més a prop. 
Des de la comissió de menjador de l’AMPA i des de casa es va seguir amb 
el taller de cuina. Ens van fer arribar el recull de fotografies i les receptes 
que vam anar penjant a la web del centre. Per això agraïm el seu suport i 
les seves iniciatives. Cal dir que l’Ajuntament ens va fer costat en aquests 
moments de canvi, cosa que també agraïm, i ha estat al nostre costat 
per ajudar-nos en tot allò que ens ha fet falta. Per acabar, només dir 
que desitgem tornar al més aviat possible per poder compartir i gaudir 
dels bons moments tots i totes junts a l’escola!”. Gràcies per les teves 
paraules, Jordina. 

El 5 de maig, la Direcció dels Serveis Territorials d’Educació a la 
Catalunya Central ens va donar a conèixer el Pla Parcial de Descon-
finament i Obertura dels Centres Educatius per a la realització dels 
Procediments de Preinscripció i Matrícula Escolar i per a la Realització 
de la Prova d’Accés i d’Obtenció de Títols Adreçades a la Ciutadania, 
aprovat pel PROCICAT. I, el 7 de maig, s’informà de que la preinscrip-
ció escolar seria entre el 13 i el 22 de maig, i que tots els tràmits es 
podien fer en línia per evitar desplaçaments als centres. Es podia fer 

de forma presencial, només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de 
maig. En el cas de l’Escola Gira-sol, es realitzaren 3 preinscripcions i 
es gestionà des del portal del centre.

El passat 20 de maig, el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya va donar a conèixer el pla d’obertura de centres edu-
catius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 
i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 
2020-2021, així com les instruccions per al seu desplegament. En el 
cas de l’escola Gira-sol, el 29 de maig se celebrà un Consell Escolar 
telemàtic en el que hi va assistir la Montse Davins, regidora d’Ense-
nyament, la Jordina Subirana i l’Anna Lladó com a equip directiu, el 
Jacint Bernaus i la Flors Camacho en qualitat de mestres, la Bernadeta 
Vallbé com a representant de l’AMPA, i la Gemma Comellas com a 
representant de les famílies del Consell Escolar. L’ordre del dia fou el 
següent: 1) Aprovació de l’acta anterior. 2) Pla de reobertura de centre. 
3) Casal d’estiu. 4) Retorn quotes de material. 5) Colònies d’infantil. 6) 
Preinscripcions curs 2020-2021 i espais escola. 7) Assumptes sobre-
vinguts. 8) Precs i preguntes.

El pla d’obertura de l’escola Gira-sol es redactà a nivell de la ZER 
Baix Berguedà, i garanteix totes les mesures establertes. Els mestres 
ompliren un formulari per si podien fer assistència presencial i les 
famílies hagueren de complimentar una declaració responsable. Es 
faran dues sessions amb 3r curs i 5 sessions amb cicle superior. A més, 
es farà un dia de comiat amb el tutor a P5 i a 1r curs. S’enviaren els 
horaris establerts a les famílies. S’informà de que les entrevistes indivi-
duals es realitzarien via telemàtica, la recollida de material seria amb 
cita prèvia, i els informes s’enviarien a les famílies per correu electrònic. 
L’escola cedeix l’espai per a desenvolupar activitats d’estiu.

Pel que fa al retorn de les quotes de material, es fa el retorn de 
la part proporcional als alumnes que marxen de l’escola (5 alumnes 
de 6è, més 4 alumnes que deixen l’escola). Concretament, es retor-
na 15€ a infantil (2 alumnes) i 16,50€ a cadascun dels 7 alumnes de 
primària. Per a la resta de cursos, per comptes de fer el retorn es farà 
una reducció de quota de cara al curs vinent.

Com sabeu, les colònies d’infantil no es van poder realitzar, i la 
casa de colònies Can Joval de Solsona guarda la paga i senyal dels 
alumnes per al curs vinent, amb una reserva feta pel 13 i 14 d’abril. 
Per als alumnes de primària, hi ha la reserva feta a Cal Miqueló de Vic 
pels dies 7, 8 i 9 d’octubre de 2020.

De cara al curs vinent 20-21, a l’escola Gira-sol hi haurà 50 alumnes. 
Hi haurà 3 alumnes a P3, 9 alumnes a P4, 4 alumnes a P5, 11 alumnes 
a 1r, 4 alumnes a 2n, 3 alumnes a 3r, 7 alumnes a 4t, 2 alumnes a 5è 
i 7 alumnes a 6è. És a dir, 16 alumnes d’educació infantil i 34 de pri-
mària. Recordem que hi ha 5 alumnes de 6è que marxen a l’institut, 
i 4 alumnes que deixen l’escola per motius familiars, de canvi de 
domicili o altres.

Finalment, cal recordar que de les activitats gratuïtes que s’havi-
en sol·licitat del Catàleg d’activitats d’educació per la salut 2020 de 
la Diputació de Barcelona ens van adjudicar “L’esmorzar és la clau” 
-per als alumnes de cicle inicial”, i “Bona postura, bona salut” -per 
als alumnes de cicle superior-. Recordem que l’activitat per al cicle 
mitjà de primària “Vaig net, estic content”, no ens la van concedir. Si 
les circumstàncies ho permeten, es procurarà que es puguin realitzar 
durant el primer trimestre del curs vinent, ja que hi ha temps fins al 
31 de desembre per fer les activitats. 

Per qualsevol consulta a l’escola Gira-sol: 93 824 61 52 / a8021983@
xtec.cat / http://agora.xtec.cat/ceipgira-sol

> FeM eSCOLA

L’escola... no fa vacances!
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L’AMPA de l’Escola Gira-sol

En primer lloc, volem recordar que de les partici-
pacions de la Grossa de Cap d’Any 2019 que va vendre 
l’AMPA, van retornar 50 cèntims d’euro per butlleta 
gràcies al número premiat 78315. Gràcies a tothom 
per col·laborar amb l’associació!

Durant el curs 2019-2020, les activitats més desta-
cades que ha organitzat l’AMPA, són, per cadascuna 
de les diferents comissions, les següents:

La comissió de convivència va proposar l’activitat 
“l’aportació de les famílies”. Els diferents membres de 
les famílies podien apuntar-se en una graella i propo-
sar què podien aportar a nivell d’experiència personal 
i/o professional, als alumnes de l’escola. Aquesta acti-
vitat es va veure impedida pel tancament del centre 
com a mesura davant la pandèmia.

La comissió de medi ambient es va animar a tirar 
endavant el projecte de l’hort de l’escola i va realitzar 
considerables tasques d’endreça i millora amb el su-
port del personal de manteniment de l’Ajuntament 
de Montmajor.

La comissió de material, com cada any, va fer 
arribar un llistat de material tèxtil a les famílies per si 
algun alumne/a en necessitava per al curs vinent. La 
data límit per lliurar la comanda era el 19 de juny.

La comissió de pati, a l’espera de si el projecte pati 
presentat al PUOSC de la Generalitat de Catalunya va 
endavant,  va realitzar petites tasques de manteniment 
a ambdós patis i va donar un cop de mà a tasques pro-
mogudes per altres comissions, com la de menjador.

La comissió de festes organitzà una xocolatada 
solidària el dia 21 de febrer, aprofitant que l’escola 
celebrava el carnestoltes. Els diners recaptats es 
destinaren íntegrament a projectes pioners en el di-
agnòstic i tractament del càncer infantil de l’Hospital 
Sant Joan de Déu.

La comissió de Sant Jordi, com que no va poder 
posar la parada de llibres i roses a la plaça del Mercat 
-juntament amb la venda de llibres de segona mà i lo-
teria de Sant Jordi tal com tenia programat-, va enviar 
un parell de propostes voluntàries a les famílies per 
a que aquest dia tan memorable fos únic al cor dels 
que vam voler viure la diada. Aquestes van consistir 
en explicar un conte, fent un vídeo o un àudio, o bé 
fer un vídeo recomanant un llibre o conte.

La comissió d’extraescolars va ser l’encarregada de 
gestionar les activitats que realitza l’empresa de Caserres 
Xalem (xalem@xalem.cat). Aquest curs acadèmic les 
activitats que es van dur a terme són: multiesports i 
motricitat, anglès, música i zumba. Finalment l’Ajunta-
ment de Montmajor només va haver d’assumir el 50% 
d’una plaça d’anglès.

La comissió de menjador, a l’espera de 
que el Consell Comarcal del Berguedà gestio-
ni el servei del menjador per al proper bienni 
i comuniqui quina ha estat l’empresa que ha 
guanyat el concurs, membres de la comissió 
-juntament amb responsables d’altres comis-
sions-, van organitzar un taller de cuina durant 
els mesos de gener, febrer, març i abril de 
2020. Cal destacar que el taller, sobtadament 
aturat per la situació d’estat d’alarma per la 
Covid-19, no va impedir que els participants 
estiguessin molt actius a l’hora de compartir 
pel Whatsapp les receptes que es feien des 
de casa, que es van anar publicant a la web 
de l’escola. Felicitats per aquesta bonica 
iniciativa! Aquí teniu algunes de les moltes 
imatges que il·lustren petits grans moments 
al voltant del món culinari per part dels nens 
i nenes i famílies:

Per posar-vos en contacte amb l’AMPA, 
aquest és el seu correu electrònic: ampagi-
rasolmontmajor@gmail.com
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L’obra artística de 
Slim Safont a Montmajor

Del 6 al 16 de març i durant el mes de 
maig de 2020, l’artista Nil Safont, més cone-
gut amb el seu nom artístic de Slim, deixà 
la seva empremta al parc infantil de Mont-
major. Diferents mitjans de comunicació, 
com TV Berguedà o Regió 7, feren ressò de 
la notícia durant els dies que aquest pres-
tigiós muralista treballava al parc. L’artista 
utilitzà la pintura plàstica, amb una bona 
elaboració del color i treballant molt la 
pinzellada. Es tracta d’un doble mural de 
grans dimensions que pretén simbolitzar 
un diàleg intergeneracional i ser font de 
reflexió. 

El 7 de maig, poguérem veure acabat 
l’espectacular segon mural. Pocs dies abans 
de que finalitzés el seu treball artístic, 

Urban Art Projects / Festivals
2017, April / GarGarFestival, rural art and mura-
lism. (Penelles, Spain).
2018, September / LimitFestival. Curated by Axel 
Void and Jofre Oliveras (Avià, Spain).
2018, December / Corefestival. Curated by Arcadi 
Poch. (Santa Coloma de Gramanet, Spain).
2019, April / Carlsbad Art Wall. Curated by Snyder 
Art.  (San Diego, California).
2019, April / The Container Yard. Live painting in 
the gallery.  (Los Angeles, USA).
2019, May /East Village Walls. Curated by Ben L. ( 
NewYork City, USA). 
2019, May / Flint Public Art Project. Curated by Buck-
ham gallery and Joe Schipani. ( Michigan, USA).

mitjans de comunicació com Nació Berguedà o el Pànxing varen 
emetre la notícia. 

Slim Safont va néixer a Berga, el 1995. Aquest jove muralista 
internacional, l’any 2018 es llicencià en Belles Arts per la Univer-
sitat de Barcelona. Des del 2016, treballa com a artista autònom 
professional. Interessat per la intervenció a l’espai públic, la seva 
obra es pot veure als carrers de diferents ciutats o poblacions, 
principalment al llarg de la província de Catalunya, però també per 
Espanya, Caserta (Itàlia), Nàpols (Itàlia), Sardenya (Itàlia), Los Ange-
les (Califòrnia, EUA), San Diego (Califòrnia, EUA), Michigan (EUA), 
Nova York (EUA), París (França), Moscou (Rússia), Minsk (Bielorússia), 
o Gent (Bèlgica). A part de realitzar murals, també produeix obra 
artística de petit format amb la intenció de poder formar part de 
projectes expositius. Aquest tipus de producció artística ha sigut 
menys habitual en la seva trajectòria fins al moment, tot i que el 
seu interès principal d’aquest any 2020 i el futur, és dedicar-hi més 
temps i treballar de manera que li permeti també poder funcionar 
en diferents circuits artístics i no només el muralisme o l’art urbà.

L’obra d’Slim Safont gira entorn a diferents temàtiques, però 
sempre estretament lligades a les relacions socials que es prac-
tiquen a cadascun dels espais on treballa. Com bé ell mateix ens 

explica, cada espai està regulat o organitzat per diferents formes 
de comportament social, de manera que cada individu estableix 
una relació amb aquest i la resta d’individus, sent determinants 
per representar i definir la identitat o l’essència d’aquest espai 
concret. La seva pintura figurativa i realista, semblant tècnicament 
a la dels pintors de l’època clàssica, neix de les fotografies que fa 
amb la càmera mentre viatja arreu del món i coneix i viu cultures 
i situacions diverses. Després d’observar la realitat que l’envolta, 
pren fotografies de diverses escenes que li criden l’atenció. Abans 
d’ésser pintor, Slim es considera un reporter, ja que la seva obra 
pictòrica parteix de la seva intenció de documentar i representar 
visualment comportaments socials que puguin generar un inte-
rès i una reflexió. Slim afirma que és important saber comunicar 
al públic el què necessita veure, no el què ell vol veure. Diferents 
situacions, persones i contextos inspiren a Slim, però la seva mirada 
és sempre molt intencionada a l'hora de capturar imatges. Coneix 
bé com ha de mirar i capturar per, posteriorment, poder fer noves 
interpretacions, contextualitzar i fer visible el concepte que inspira 
cada imatge. Tant la fotografia com la pintura són un llenguatge 
artístic que li permet crear el seu discurs i produir sentit. A conti-
nuació mostrem la seva trajectòria:

2019, June / Poligon Cultural. Curated by Dario 
Cobacho. (Tarragona, Spain).
2019, July / Festival della Resilienza. Curated by 
Propositivo. (Sardinia, Italy)
2019, August / Urban Morphogenesis. (Moscow, 
Russia).
2019, September / Underground Effect Urban 
Art Festival. Curated by Projet Saato. ( Paris, 
France).
2019, December / Urban Myths Festival. ( Minsk, 
Belarus). 
2020, January / Wallin 9000 Project. Curated by 
Rick Molyneux. (Gent, Belgium).

 

 Exhibitions
2016 September / 2017 February: Exhibition in 
Paranimf gallery. (Barcelona, Spain).
2018 June / 2018 September: VOID PROJECTS. 
Exhibition and artistic residency at Konvent-
Puntzero. Curated by Axel Void (Cal Rosal, 
Spain).
2018 September: Collective exhibition MTN 
Gallery. VOID PROJECTS, Creença. Curated 
by Axel Void. (Barcelona, Spain).
2019 March / 2019 April: Artistic Residence 
House Of Trestles. Street Artist in Residence 
program. Curated by Julie Faith. (California, 
USA).
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Aquesta primavera, malgrat no haver pogut gaudir de les Ca-
ramelles -o precisament encara amb més motiu per això- tenim 
el plaer d’oferir-vos “l’Especial Caramelles”, article elaborat per 
la Judit Capdevila Puigpiquer, a qui volem donar les gràcies per 
participar generosament a fer El Solc 2 una mica més especial. 
Bona lectura!

Especial Caramelles

Els orígens
Pel que s’ha pogut saber, els inicis de les caramelles de Mont-

major es remunten al voltant dels anys 1940. En aquells anys, el 
dissabte, després d’haver tocat l’Al·leluia, el grup de caramelles 
sortia a cantar per les cases del voltant del poble. I, el diumenge, 
es sortia a cantar pel poble fins l’hora d’anar a la missa solemne 
de la Pasqua.

Al grup hi havia una petita orquestra formada pels següents 
instruments: saxòfon, trompeta, acordió i bombo. En aquells 
temps, no hi havia cap dona dins el grup caramellaire, només 
anaven a cantar caramelles els homes, tots vestits amb roba de 
gala. El vestit masculí constava de pantaló de pinces, jaqueta, 
camisa blanca, corbata i sabates de vestir. Anaven a peu i alguns 
a cavall. Els cavalls que els acompanyaven també anaven guarnits 
amb ornaments de gala.

Quan s’anava a cantar a les cases, el caramellaire que duia la 
bandera ballava amb la mestressa de la casa i, si hi havia algunes 
noies, el qui duia el bombo, el traginer i el qui portava el paner, 
també feien alguna ballada amb alguna de les noies. 

> SOM CULTURA
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Del 1978 a l’actualitat 

Les primeres caramelles de Montmajor de la colla de carame-
lles actual daten de l’any 1978. Aquestes primeres, dirigides pel 
mossèn Ramon Ribas Camps, juntament amb els acordionistes 
Esteve Vilaredes i Paco Lorente, van iniciar la trajectòria del grup 
caramellaire, amb tots els canvis de directors i músics fins al dia 
d’avui. De totes maneres, val la pena esmentar que dos o tres anys 
abans d’aquesta data, els nens i nenes del poble ja cantaven cara-
melles amb el mossèn del poble. Els nens i nenes anaven vestits 
amb les seves robes habituals, però tots duien la barretina.

El grup de caramelles sortia a cantar el dissabte, després de 
tocar l’Al·leluia, per les cases del veïnat del poble. El diumenge 
de Pasqua, mitja hora abans de que sortissin els caramellaires, ho 
anunciaven tot galejant i tirant amb el trabuc, en Josep Pujols (“el 
corraler”, veí del poble) i en Joan Torrents (antic sastre del poble). 
Després s’esmorzava, s’anava a la missa solemne de Pasqua a les 
dotze del migdia i, sortint de missa, s’acabava de cantar per les 
cases del poble.

El dilluns de Pasqua, juntament amb altres grups de carame-
llaires s’anava a cantar a la festa de Sant Sebastià del poble de 
Montclar on, després de missa, els diferents grups de caramelles 
oferien els seus cants a tota la gent de la festa. Tots els carame-
llaires anaven amb un camió, de cal Cases, que el portava un 
caramellaire del poble, el Martí Santmartí Riu. Les cases donaven 
diners i ous i, el diumenge següent, es feia l’ouada amb truites 
variades i porrons de vi per a tothom. 

Els primers anys, gairebé tots els caramellaires eren famíli-
es complertes, des del gran fins al més xic. En aquella època, 
la indumentària del vestir era: els homes amb camisa blanca, 
llacet vermell, barretina i faixa, i les dones amb camisa blanca i 
mocador vermell. Amb el pas dels anys, els directors, els músics, 
els portadors de bandera, els del camió i els del paner s’han anat 
canviant. Igualment ha passat amb els caramellaires, que se n’han 
afegit i n’han marxat, però mai no s’ha perdut la unió del grup 
i la il·lusió de seguir amb una tradició tan bonica. A data d’avui, 
encara hi ha quatre o cinc persones que hi són des del primer 
any, el 1978.

Actualment, el grup de caramelles surt a cantar el dissabte 
de Pasqua al dematí. Comencem a cantar a la casa Gran on ens 
donen un bon esmorzar, es segueixen les cases del veïnat fins 

Toia de flors - La primavera olorosa 
Original escrit a màquina pel mateix mossèn Ramon Ribas 

Camps (1978), que dirigí aquesta cançó de caramelles a 
Montmajor el mateix any.

l’hora de dinar, parem a dinar a Serracanya i gaudim d’un bon 
àpat. Tot seguit, es continua cantant per les cases dels voltants del 
poble fins arribar al Pujol Vell, on ens serveixen un bon berenar 
que ens dona força per acabar de cantar per les cases que ens 
falten. Finalment, acabem el recorregut a cal Perarnau on ens 
serveixen una dolça coca i xocolata calenta. 

El diumenge al dematí comencem amb un esmorzar al Local 
Social, amb bona coca del forner del poble Forn Vilaredes i, tot 
seguit, anem a la missa solemne de Pasqua, on bombo, acordió 
i bandera fan honor a l’altar, juntament amb els cants dels cara-
mellaires que ofereixen a l’altíssim i a tota la gent allà present. 
Després, acabem de cantar per tots els carrers del poble, fent 
l’última cantada al mig de la Plaça del Mercat.

Alguns dels canvis que hi ha hagut durant els anys són, per 
exemple, en relació a la festa de la setmana després de cantar 
les caramelles, que en comptes de fer l’ouada, es va canviar per 
un dinar i, últimament, es fa un sopar, amb una invitació que es 
dona a cada casa quan es va a cantar, juntament amb la lletra 
de la cançó. El 2004 es va renovar la bandera, el paner i part del 
vestuari dels caramellaires amb una donació de l’Ajuntament. Des 
de fa uns anys i fins l’actualitat, els homes van vestits amb pantaló 
fosc, faixa, camisa blanca amb un llacet vermell al coll i barretina; 
i les dones amb faldilles de flors, camisa blanca i mocador. Per 
acabar, mencionar que cada dos o tres anys, depenent dels diners 
que hagin quedat d’un any per l’altre, el grup de caramelles fa 
una sortida. 

Col·laboren: Forn Vilaredes, Serracanya i Ajuntament.
Directors: mossèn Ramon Ribas Camps, Anna Pons, Ramon 
Vilanova i Jordi Pujols.
Músics amb acordió: Esteve Vilaredes, Paco Lorente, Mercè Puig 
i Jordi Pujols.
Portadors de bandera: Jaume Capdevila, Josep Ma. Santmartí 
i Josep Maria Torramorell.
Camió de caramellaires: Martí Santmartí amb el camió del cal 
Cases i Joan Capdevila Rial.
Paner: Joan Capdevila Rial, Josep Circuns, Josep Torrabadella i 
Josep Pujol Pujols.
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els gegants del Comú de Montmajor, Puig-Reig, 

i Viver i Serrateix davant el Monestir de Santa 

Maria de Serrateix. 

Seguim el fil de la colla de Geganters  
del Comú de Montmajor

En aquest segon número de El Solc, 
la Colla de geganters del Comú de 
Montmajor volem donar a conèixer les 
activitats realitzades a principi d’any, així 
com també altres aspectes relacionats 
amb l’entitat. 

El diumenge 26 de gener de 2020, 
vam participar a la II Trobada de gegants al 
Pla de Lledoners, en suport als presos po-
lítics i exiliats. Amb un programa d’actes 
molt semblant al de l’any anterior, en què 
també vam ser-hi presents, la jornada va 
consistir en una plantada amb la cinquan-
tena de parelles de gegants participants 
d’arreu de Catalunya, les actuacions de 
músics per la llibertat, i diverses ballades 
conjuntes.

També, per segon any consecutiu, el 
diumenge 1 de març de 2020, els gegants 
de Montmajor van ser presents a la 8a. Fira 
agrícola i artesana de Serrateix. Després 
d’esmorzar vam realitzar una passejada i 
uns balls davant del monestir, juntament 
amb el gegants de Puig-Reig i el gegant 
de Viver i Serrateix.

Malauradament, la situació d’emer-
gència sanitària de la Covid-19 ens ha 
impedit realitzar les activitats gegante-
res que teníem planificades per aquesta 
primera meitat d’any. Concretament dins els gegants del Comú de Montmajor exposats al Pla de Lledoners, entre els gegants de Guixers i Calaf.

Panoràmica de la Trobada de gegants a Lledoners.

del municipi, no hem pogut ser presents a 
les Festes Majors dels nuclis de la Torreta, 
Sorba, Gargallà i el Pujol de Planès. D’altra 
banda, fora de Montmajor, teníem previst 
participar a tres trobades geganteres que 
han estat ajornades: el Poble Nou de Man-
resa, l’Ametlla de Merola - XXIII Trobada 
Bages-Berguedà, i  Castellbell i el Vilar.  

També aprofitem aquest espai per te-
nir un record per en Josep Sabata Macià, 
i en Santi Casadamunt Gabarrós, els quals 
havien format part de la nostra entitat 
i que ens han deixat fa poc temps. Des 
d’aquí volem transmetre el nostre suport 
als seus familiars.

Finalment volem dir que durant 
aquestes setmanes en què les nostres 
figures no han pogut sortir, hem procurat 
mantenir l’activitat, ni que sigui de forma 
simbòlica, a través de les xarxes socials de 

la nostra entitat. En definitiva, esperem 
que la situació sanitària millori, i que aviat 
els gegants i nans puguin tornar a ballar 
pel nostre municipi i també pels pobles 
d’arreu de Catalunya! 

El David Tristany de la Colla Gegantera 
ha redactat aquest article i la responsable 
de El Solc li agraeix la seva curosa parti-
cipació! No us perdeu el seu article que 
apareixerà al proper número d’aquest 
Butlletí!

El correu electrònic de contacte és: ge-
gantsmontmajor@hotmail.com

Podeu seguir la seva activitat a: 
Twitter: @MontmajorGegant 

Facebook:  
Gegants De Montmajor 

Instagram: gegantsmontmajor
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Sabies que una bòfia és un clot o un 
pou natural generat al terra per acció de les 
aigües i l’arrossegament de materials? 

Sabies que la Bòfia de Boixadera està 
situada a l’enclavament dels Bancs, dit 
també de Comaposada, de l’antic terme 
de Correà, i que la cavitat, de la que es té 
constància des de temps immemorials, 
té un recorregut de 479m i un desnivell 
de 37m?

Sabies que a la Guia del Pirineu Català 
sobre el Berguedà (1905) de Cèsar August 
Torras, el Mossèn Bonaventura Ribera en 
fa una completa descripció, encara que 
d’una manera una mica fantasiosa, i ens 
detalla l’existència de quatre sales: el Bany 
de la Princesa, la Sala de les Campanes, el 
Saló d’Honor i la Plaça de les Bruixes?

Sabies que per entrar al Bany de la Prin-
cesa i a la Sala de les Campanes s’ha de fer 
per una petita obertura a ras de terra d’uns 
30cm d’alçada per 50cm d’amplada? El 
Mossèn Ribera diu que per entrar a la Sala 
de les Campanes “s’ha de ser prim”.

Sabies que el Bany de la Princesa s’ano-
mena així per una basseta que hi ha al seu 
interior i que a la Sala de les Campanes 
hi ha dues estalactites1 de considerables 
dimensions que penjades del sostre de la 
sala imiten la forma de les campanes? 

Sabies que...?

Sala de les Campanes.

L’article d’aquest apartat va dedicat a la Bòfia de Boixadera dels Bancs o de Sant Jaume, i ha estat 
escrit pel Ramon Riba i Esquius, a qui agraïm molt la seva col·laboració en aquest número 2 de El Solc.  

Sabies que el Saló d’Honor és l’espai 
més gran i espaiós de la cova? I que tot el 
sostre està format per una immensa llosa 
i el terra és ple de grans blocs, d’antics 
despreniments? 

Sabies que la continuació del  Saló 
d’Honor és la Plaça de les Bruixes? Aquesta 
és la sala més fonda de tota la cavitat. El 
terra està format per una crosta estalagmí-

tica2 arrugada i de color groguenc d’una 
gran plasticitat. El sostre es va fent més 
baix fins que no podem continuar. Un 
petit rierol creua la sala. 

Sabies que la Bòfia va prendre una 
especial rellevància arqueològica a partir 
de 1911 arran de les excavacions realitza-
des pel Mossèn Joan Serra Vilaró que va 
ser pioner en els estudis arqueològics del 
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Bany de la Princesa.

Solsonès? En les seves notes explica que la 
Bòfia era un indret habitual de destinació 
de les excursions dels habitants de la zona 
i que ell hi va entrar sense altra intenció 
que “satisfer la curiositat d’endinsar-se a 
la terra”. 

Sabies que el Mossèn Serra Vilaró hi va 
descobrir, i excavar, una cova sepulcral  en 
la que va recollir ossos humans i d’animals, 

eines lítiques3 i material ceràmic? En fer-ne 
la classificació  van comptar-hi 19 cranis 
humans i 19 cranis de gossos. A final dels 
anys 60 i els 70 s’hi feren noves prospec-
cions per part del grup d’arqueologia 
del Museu de Berga i també del Dr. Lluís 
Guerrero Sala.

Sabies que estudis recents revelen que 
l’home del neolític ja tractava el gos com 

animal de companyia i l’enterrava al seu 
costat? I el de la Bòfia és un dels jaciments 
en els que això s’ha estudiat.

Sabies que l’any 1935 Ramon de Samir, 
al llibre “Sota terra II (Recull d’explotacions 
espeleològiques realitzades pel Club Mun-
tanyenc Barcelonès)” publica un magnífic 
treball de la seva visita, estudi i topografia 
d’aquesta coneguda cavitat?

Sabies que es deia que l’aigua de la 
Bòfia raja a la font de l’Esclusa Vell de la 
Valldora i que s’explica que un gat, que 
havien tirat dins la cova, va aparèixer al 
costat de la font de la casa? 

Sabies que fa molts anys, una colla 
de segadors es va perdre dins la cova i 
no van ser capaços de sortir-ne fins que 
els masovers de Boixadera van anar-los 
a buscar? 

Saps que si busques a internet trobaràs 
molta informació i fotografies de la Bòfia 
de Boixadera?

1 Formació de carbonat de calci que penja 
del sostre o la paret d’una cova calcària

2 Formació de carbonat de calci  que es 
forma al terra d’una cova calcària. 

3 eines primitives fetes de pedra.
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Va de parròquies

El terme parroquial actual comprèn l’espai que hi ha entre la 
riera de Navel, per l’orient i el sud, i la riera de l’Hospital a ponent; 
un planell que té el respatller a la costa de can Barri, aragallat pel 
torrent de Vilaborrell, que baixa cap a la riera de Navel, i per altres 
que van a la riera de l’Hospital. La casa del Balaguer -la família 
de la qual fa uns quatre-cents anys que conserva l’antropònim-, 
resta en un punt elevat entre aquests dos torrents. Limitant amb 
el terme del Balaguer, hi ha l’antiga masia de can Escuder, nom 
que recorda el costumari feudal. La situació del conjunt parroquial 
en el lloc on es construí a final del s. XI, respon a l’intent de les 
autoritats eclesiàstiques d’apartar-se de la protecció feudal. 

A principi del segle XX, al poble de El Pujol hi faltava una escola 
i les escoles veïnes quedaven a més de 7 quilòmetres. Es discutí 
on es trobaria un local i, ja que els de la vella rectoria no eren sufi-
cients, les famílies del poble, d’acord amb el rector i l’Ajuntament 
de Montmajor aprovaren el pressupost de 1.065,95 pessetes per 
fer-la de nova planta. Fou un escola on hi acudiren nens i nenes 
de la parròquia, però també alguns de Gargallà, Pegueroles, Sant 
Joan de Montdarn, de Serrateix i de Montmajor. 

El temple parroquial, dedicat a Sant Esteve, és una típica 
mostra del romànic que podem anomenar ripollès: forma de 
creu llatina amb tres absis, orientat. La seva estructura romànica 
es va desfigurar quan renovaren la façana lateral de migdia amb 
la portalada d’estil clàssic rural, el 1621; tant el parament del mur 
com el conjunt ornamental són d’aquesta època. El creuer amb els 

tres absis conserven l’estil primitiu, amb les arcuacions i lesenes 
llombardes. Obres posteriors foren el campanar d’espadanya, 
construït sota la volta davant la cúpula; tant aquesta com la 
resta de la volta i els absis estan coberts amb teula. Amb l’ajuda 
de la Generalitat i de les autoritats locals es va poder restaurar el 
conjunt parroquial, perjudicat greument pel foc de 1994. 

Al campanar hi ha la mateixa campana, construïda a Vitòria 
i pagada per les famílies del poble. Porta els noms de Nostra 
Senyora del Roser, Eulàlia i Isidora (1950). A l’interior del temple, 
del romànic només en resten les parets, que foren arrebossades 
i pintades en època tardana. L’absis central no estava a la vista, 
perquè al davant s’hi va construir un altar, del principi del barroc. 
A banda i banda de l’altar i del sagrari hi ha una porta del mateix 
estil amb les figures pintades de Sant Miquel i Sant Rafel. Al centre, 
Sant Esteve, flanquejat per Sant Pere i Sant Pau.

També hi hagué l’altar de la Mare de Déu del Roser al fons del 
creuer de l’esquerra del temple. Tenia uns 2,40m d’amplada per 
uns 3m d’alçada. És una obra barroca del segle XVIII. Després que 
els altars foren portats a Montmajor, les conques dels absis i la 
resta de les parets han retornat al seu estil primitiu. Durant l’any 
se celebra a l’església del Pujol la festa del titular, Sant Esteve, el 
26 de desembre i la festa major el diumenge sobre l’Ascensió.    

Font: Bach, A. (2002). Montmajor i el seu Comú. Solsona: Mn Antoni Bach.

En aquest número 2 del Butlletí Semestral El Solc, parlarem 
de Sant Esteve del Pujol de Planès.  
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El Martyrium de Sant Eudald, a Sorba

Sorba (que ve del llatí sub-
urbe, i vol dir, “sota la ciutat”, “als 
seus peus”) conserva restes d’un 
passat que tenen un gran interès 
històric. Al cim del monticle de 
Sorba Vell que s’aixeca a la riba 
del riu Aigua d’Ora, hi hagué 
el vilatge més antic, tal vegada 
de l’edat del bronze, compost 
per cabanes de planta circular. 
El cim de Sant Miquel mostra 
les runes del poblat iberoromà 
excavat pel mossèn Joan Serra 
Vilaró pels volts del 1920, amb 
la seva esglesiola construïda 
damunt d’una torre de vigilància 
romana. Tot pujant-hi, es troben 
les restes de l’eremitori “de Can 
Soldevila”, amb el seu habitacle 
obert a la roca. Als peus del riu, 
es poden veure algunes tombes excavades a les roques, i 
enmig dels camps destaca la silueta del temple parroquial 
de Santa Maria de Sorba, amb la casa rectoral annexa i que 
engloba el Martyrium de Sant Eudald, sens dubte l’edificació 
més emblemàtica. 

La zona degué ser repoblada pel comte Guifré I el Pelós 
en els anys 879-880. En aquells moments -i fins a mitjan segle 
XVIII- les esglésies de Sorba pertanyien al monestir de Santa 
Maria de Ripoll. Al segle XIX la parròquia de Santa Maria de 
Sorba “amb l’altar de Sant Eudald” passaren a dependre del 
Bisbat de Solsona. 

Els anys 1977 i 1979 s’hi realitzaren dues campanyes 
d’excavacions arqueològiques, tant a l’església parroquial 
de Santa Maria com a l’entorn cementirial. Les excavacions 
es van centrar en l’edifici cúbic, de planta quadrada a l’ex-
terior, del Martyrium, que restava adossat a la capçalera del 
temple construït el segle XVII i convertit en sagristia i tancant 
la comunicació de la rotonda amb la nau romànica. Les 
excavacions permeteren descobrir, en l’àmbit de la rotonda, 
el Martyrium de Sant Eudald, i estudiar l’altar, la tomba del 
màrtir i els ossos del Sant. Se’n va deduir que, en un lloc 
destinat a necròpolis des de l’època romana, s’hi havia erigit 
un Martyrium a final del segle VI destinat a conservar les 
restes de Sant Eudald, que fou sacerdot i morí màrtir a mans 
de visigots arrians, als 46 anys d’edat, l’any 581.  

A l’església nova de Sorba, 
construïda al costat de l’antiga 
preromànica i romànica, i in-
augurada l’any 1685, s’hi bastí 
un altar barroc dedicat a Sant 
Eudald, que degué presidir la 
imatge barroca del Sant, de talla 
policromada, que vesteix els or-
naments sacerdotals amb la ca-
sulla i mostra els claus del màrtir 
a la mà dreta i l’espasa clavada 
al pit. La simple observació des 
de l’exterior permet veure que 
la coberta ha experimentat di-
verses transformacions sobre 
l’edifici de la rotonda. 

Poc temps després de realit-
zar la descoberta del Martyrium, 
l’any 1983 es procedí a netejar el 

sotateulada de la capçalera de la nau romànica i de la roton-
da. Si t’interessa el tema i vols saber més sobre les darreres 
excavacions, consulta el número 1 del Butlletí Semestral El 
Solc. Hi trobaràs una interessant entrevista telefònica a l’ar-
queòleg Borja Gil, sota el títol: “El Jaciment de Sant Miquel 
de Sorba” (p. 48-49).

Font: Riu, M. (1999). el Martyrium de Sant eudald, a Sorba. A: A: L’eROL. 
Revista Cultural del Berguedà, 63 (28-31).

Interior del Martyrium on se suposa que hi ha enterrat Sant 
eudald.

Tomba amb l’esquelet atribuïble al màrtir Sant eudald.
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> FeM eSPORT

Aquesta temporada ha estat la primera en que el Futbol 
Club Montmajor s’ha estrenat amb un equip de debutants, 
mixt, per a nens i nenes de P3, P4 i P5. Començaren a entrenar 
el mes d’octubre de 2019 els divendres de 16h a 17h. 

El passat 18 de gener hi va haver la primera trobada de 
debutants al camp de futbol de Montmajor. Hi van participar 
els equips de Santa Maria d’Avià, Gironella, C.E Puig-reig i 
Montmajor. I, malgrat que els petits de Montmajor van per-
dre els partits jugats, els va servir per començar a aprendre 
el concepte de “què és el futbol”. El passat 15 de febrer hi va 
haver la segona trobada i l’equip de minis montmajorenc va 
guanyar dos dels tres partits jugats i van estar molt contents. 
Els pares van destacar el bon ambient que es respirava al 
camp i tots plegats es van acomiadar amb molt bon regust! 
Desitgem que puguin seguir jugant, aprenent i practicant el 
futbol ben aviat!

Trobades de debutants a 
Montmajor

Futbol Sala Montmajor

Jornada Data Equip casa Equip fora Resultat
10 21/22 desembre Montmajor Ardèvol 4-1
11 11/12 gener Punxó de Navès Montmajor 1-6
12 18/19 gener KC La Tasqueta de la Nuri Montmajor 2-0
13 25/26 gener Montmajor Lladurs 6-4
14 1/2 febrer Montmajor Castellar de la Ribera 2-4
15 8/9 febrer Llobera Montmajor 4-4
16 15/16 febrer Montmajor CambrilsSantClimenç 7-3
17 6 març Sant Llorenç de Morunys Montmajor 0-4
18 7/8 març Montmajor Clariana del Cardener 3-3

Tal com estava previst, a final de 2019 es va col·locar un armari 
a les instal·lacions esportives municipals perquè l’equip de futbol 
sala disposés d’un petit espai on desar les seves coses.

L’equip de futbol sala de Montmajor va néixer el 1989 i això 
vol dir que l’any passat va fer 30 anys d’existència! Recordem que 
l’equip participa a la lliga comarcal del Solsonès des de la tempo-
rada 1992-1993. 

El calendari de partits i els resultats obtinguts d’aquesta tem-
porada passada es mostren a la taula següent: 

Podeu consultar les jornades i els resultats 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.

Similarment a totes les activitats esportives, la lliga de futbol 
sala quedà suspesa a causa de la Covid-19.

L’equip de futbol sala de Montmajor aprofita aquest espai per 
tenir un record pel Joan Urrutia i l’Agustina Caellas que ens han 
deixat aquesta primavera a causa del coronavirus. Eren el pare 
de l’Òscar Urrutia i l'àvia de l’Asier Segura, tots dos jugadors de 
l’equip. Volem transmetre el nostre suport i afecte a l’Òscar, l’Asier 
i els seus familiars.

Canudas Motor Test 
organitza verificacions 
tècniques i mecàniques

El 9 de març de 2020, el Jordi Canudas organitzà entrenaments 
al camí asfaltat que va de la Creu a Casa Gomira de Montmajor, 
amb l’objectiu de realitzar verificacions tècniques i mecàniques de 
vehicles monoplaces. Hi participaren Thomas Nielsson i Thomas 
Petterson amb el seu Ford Escort RS1800 i Christer Hedlund amb 
el Ford Escort MK2 de Viking Motorsport copilotat pel pilot de 
ral·lis Dennis Radstrom, ex-pilots mundialistes que aprofitaven 
per preparar el Ral·li Costa Brava, el qual es va suspendre seguint 
les recomanacions de les autoritats sanitàries del país per evitar 
la propagació del coronavirus. El compromís de Canudas Motor 
Test va ser el de fer el manteniment de la carretera i vetllar per la 
preservació de l’entorn. 



EL SOLC 
Juny 2020 · Número 2 57

> FeM eSPORT

El Futbol Club Montmajor es va crear el 2011 i aquesta tem-
porada 2019-2020 celebra el seu 9è aniversari molt satisfet dels 
esforços fets durant tot aquest temps. Recordem que el 2019 el 
Club va signar un contracte de 3 anys amb els nous patrocina-
dors. Per l’equip masculí: La Tor de Montclar, Jordana 4x4 i Soler 
de Preixana. I, pel femení: Casa Fígols, Salt del Colom, Sat Cases 
i Germans Sanmartí. 

El Futbol Club Montmajor Femení ja fa 8 anys dels seus inicis 
i s’ha mantingut des del 2012 de forma ininterrompuda. Volem 
destacar que aquest 2020 el Futbol Club Montmajor es va ad-
herir a la campanya de l’Associació Talcomsom del passat 19 de 
febrer, en el que se celebrà el dia contra la LGTBIfòbia a l’esport 
per lluitar contra qualsevol tipus de discriminació. I, l’1 de març, al 
partit del Montmajor - Fundació Terrassa -en el que l’equip local 
va guanyar 4 a 2- les jugadores en van deixar constància lluint 
la bandera. Val la pena mencionar que, dels diferents municipis 
del Berguedà, els 5 que s’adheriren a la campanya foren: Berga, 
Montmajor, Olvan, Vilada i Sant Julià de Cerdanyola. 

Futbol Club Montmajor

Les jornades restants  
de la temporada van ser:

Equip femení. Segona divisió femení - Grup 3. 

Jornada Data Hora Equip casa Equip fora Resultat

9 15.12.19 12:00 Montmajor, F.C.,A Òdena, C.E.,A 0-1

10 22.12.19 17:00 Anoia, C.E.,A Montmajor, F.C.,A 1-0

11 12.01.20 12:15 Masquefa, F.C.,A Montmajor, F.C.,A 0-3

12 19.01.20 12:00 Montmajor, F.C.,A Sabadell Nord, C.F.,A 
(retirat) 3-0

13 26.01.20 12:00 Ecuela F.Base 
Ripollet, A.D.,A Montmajor, F.C.,A 0-0

14 02.02.20 19:00 Escola F. Barberà 
Andalucía, A Montmajor, F.C.,A 5-2

15 09.02.20 12:00 Montmajor, F.C.,A Mollet U.E., C.F.,A 2-0

16 16.02.20 12:00 Martorelles, C.F.,A Montmajor, F.C.,A 2-1

17 01.03.20 12:00 Montmajor, F.C.,A Fundació Terrassa FC 
1906,B 4-2

18 07.03.20 20:00 Pirinaica, F.C.,A Montmajor, F.C.,A 0-3

Les jornades i els resultats apareixen al següent enllaç:
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-femeni/segona-divisio-
femeni/grup-3  

Equip masculí. Quarta Catalana - Grup 1. 
Jornada Data Hora Equip casa Equip fora Resultat

12 14.12.19 15:00 Olvan, C.E.,A Montmajor, F.C.,A 2-1

13 21.12.19 16:30 Montmajor, F.C.,A Puigcerdà, C.F.,A 1-0

14 11.01.20 16:00 Montmajor, F.C.,A Berga, C.E.,B 1-0

15 18.01.20 16:00 Sant Salvador Cercs, 
C.F.,A Montmajor, F.C.,A 0-2

16 25.01.20 16:00 Montmajor, F.C.,A Alt Berguedà, 
C.C.R.,A 1-0

17 01.02.20 16:00 Casserres, C.F.,A Montmajor, F.C.,A 1-1

18 08.02.20 16:00 Montmajor, F.C.,A Àvia, U.E.,B 1-2

19 16.02.20 00:00 Montmajor, F.C.,A Descans

20 01.03.20 16.30 Navàs, C.E.,B Montmajor, F.C.,A 6-1

21 07.03.20 16:00 Montmajor, F.C.,A Sant Llorenç 
Morunys, C.E.,A 3-2

Podeu consultar les jornades i els resultats al següent enllaç:
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-11/quarta-catalana/
grup-1

La resta de jornades programades no es van poder jugar per la 
situació d’estat d’alarma per la Covid-19 i, el 23 d’abril de 2020, la 
Federació Catalana de Futbol (FCF) va emetre un comunicat oficial 
donant per finalitzades totes les competicions de la temporada 
2019-2020. També informava de que s’elaboraria un programa 
econòmic de suport al futbol català. 

Tal i com ens va explicar el Jordi Cases Coma -entrenador de 
l’equip masculí- després d’haver d’aturar els entrenaments sob-
tadament, el grup va seguir connectat a través de la plataforma 
Zoom. Un cop la FCF donà per acabada la temporada, l’equip es 
va reunir telemàticament i a final d’abril decidiren començar la 
temporada 2020-2021. Els entrenaments eren els dimecres i els 
divendres, i en cada sessió de 30 minuts es treballaven diferents 
aspectes (p. e., velocitat, estabilitzadors, força de tronc superior, 
etc.). Des que es va permetre la pràctica de l’esport a l’aire lliure, 
cada jugador sortia a entrenar a l’exterior i, si ho desitjava, mos-
trava part del seu exercici a la resta de companys a través d’un 
vídeo. A més, els dissabtes, feien sessions al migdia, batejades 
amb el nom de “el vermut dels dissabtes”, per treballar la part 
tàctica, fer debats sobre l’estil de joc, o altres aspectes importants 
com la cohesió del grup a través de jocs o preguntes. La fase 2 de 
desescalada va permetre entrenaments individuals al camp, de 6 
persones i, a la fase 3, es podrà ampliar a grups de 10 jugadors. 
L’esperança de l’equip és poder realitzar entrenaments grupals 
amb normalitat a partir del setembre. El poble de Montmajor us 
felicita, amb aquesta embranzida podeu ser imparables! Molta 
força i endavant.

Contacta amb el Futbol Club Montmajor a través del seu 
correu electrònic: montmajorfc@gmail.com
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Judit Pujols Parera, jugadora de futbol

> LA MInI enTReVISTA

El passat 1 d’abril de 2020, en ple 
confinament per evitar la propagació 
del coronavirus, vam entrevistar la Judit 
Pujols Parera, de cal Ponet. La Judit  va 
néixer el 25 de febrer de 2005, i és filla del 
Joan i la Roser. 

Judit, quins són els teus primers records 
d’infantesa a Montmajor?

El que més recordo de ben petita és anar 
a la piscina, normalment amb el meu pare, 
i jugar a futbol a la pista amb els amics del 
poble. I, sobretot, recordo l’escola, les hores 
del pati jugant a futbol...

D’on neix la teva passió per jugar a 
futbol?

Primer vaig començar veient els nens més 
grans de l’escola jugar-hi, i em va agradar. 
Després, quan vaig ser una mica més gran, 
vaig començar a jugar al pati de l’escola, que 
és on, de fet, va començar la meva passió per 
jugar. Llavors, quan jo tenia 5 anys, el Sergi 
Torrabadella va organitzar una activitat 
d’extraescolars al camp de futbol i m’hi vaig 
apuntar, i a partir d’aquí...

Exacte..., a partir d’aquí, quin ha estat el 
teu recorregut en el món del futbol?

Doncs això, primer al pati de l’escola, 
les extraescolars i va arribar un moment 
que l’equip d’extraescolars desapareixia per 
manca de nens, i el Sergi Torrabadella em 
va proposar anar al Benjamí de Berga, que 
ell n’era l’entrenador. En aquell moment 

els meus pares no ho entenien del tot això 
d’haver d’anar 3 cops a la setmana a Berga 
per entrenar... Però el Sergi es va oferir a 
portar-me als entrenaments i va ser gràcies 
a ell que... Vaig estar 5 anys al Berga i vaig 
començar a rebre ofertes d’altres equips. Vaig 

entrenar a l’Espanyol o al Barça per exemple, 
però mai no em vaig acabar de decidir, era 
petita, pels meus pares suposava haver-me 
de portar a entrenaments a Barcelona... Vaig 
anar a la Selecció Catalana sub12 i a partir 
d’aquí van començar a créixer les ofertes dels 
altres equips, però jo vaig continuar al Berga. 
L’últim any al Berga vaig anar a la Selecció 
Catalana sub15 i després, al juny del 2019, 
vaig fer el final de temporada a l’equip del 
Barça. Des de llavors que hi soc... I amb això 
del coronavirus no sé pas si podrem acabar el 
Campionat d’Espanya, el juny havíem d’anar 
a Cantàbria i..., bé, ja es veurà!

I els teus pares, com han viscut la teva 
elecció?

Al meu pare el futbol no li havia agra-
dat mai gaire, però a partir de que jo vaig 
començar a jugar s’hi va anar posant i li ha 
acabat encantant. La mare el futbol no és lo 
seu, però aquest darrer any s’ha involucrat 
molt més, i sempre que pot em ve a veure als 
partits. Al final s’ha adaptat i com que sap 
que és el que més m’agrada fer..., ara també 
ho viu amb il·lusió.

Practicar un esport tradicionalment 
masculí, t’ha ocasionat algun males-
tar?

La veritat és que no. A l’escola era l’única 
nena que jugava, a extraescolars també i, 
de fet, fins l’any passat també, i em sentia 
com una igual. Fins i tot m’havien demanat 
d’anar a l’equip femení de Berga i vaig dir que 
no, vull dir que a mi personalment no m’ha 
causat cap malestar... 

Creus que l’esport femení està discri-
minat?

Això sí...! Només cal veure un partit fe-
mení, no hi ha pas la mateixa expectació, 
els sous que cobren a nivell professional són 
molt desiguals. Sempre s’han sentit els típics 
insults masclistes i de gènere, i actualment 
encara passa. Però jo, personalment, no ho 
he viscut.

Si haguessis d’elegir una de les millors 
experiències, quina seria? 

Va ser el torneig Internacional Cham-
pions Cup Future d’aquest any, el passat 
desembre, a USA (Florida). Va ser el primer 
cop que viatjava, era la primera vegada que 
agafava un avió i sortia d’Espanya i, a més 

Judit Pujols, als 9 anys. Temporada 2014-2015, 
Benjamí 1A al Club esportiu Berga.

Judit Pujols, als 14 anys. Temporada 2018-2019, Selecció Catalana sub-15.



EL SOLC 
Juny 2020 · Número 2 59

> LA MInI enTReVISTA

Judit Pujols, als 15 anys. Temporada 2019-2020, 
Juvenil Preferent del Futbol Club Barcelona.

a més, vam guanyar el torneig i va ser una 
experiència brutal...!

I si haguessis de dir una de les pitjors 
situacions que has viscut?

La veritat és que tampoc he viscut res 
que... 

Però has vessat llàgrimes...
Sí... Per exemple, l’any passat, amb la 

Selecció Catalana, vam perdre les semifinals 
a penals contra Andalusia. Em va afectar 

perquè quan arribes a unes semifinals als 
Campionats d’Espanya tens ganes d’arribar 
a la final, i per mi era un dels partits més 
importants que havia jugat mai... Tot i que, 
el fet de guanyar o perdre, mai no m’ha ne-
guitejat massa.

Com tens previst orientar el teu futur?
M’agradaria seguir jugant a futbol, si pot 

ser en un equip com el que estic ara, bé i, si 
no, un altre. Però voldria estudiar una carrera, 
això sí, tot i que encara no sé quina... I després 
ja veurem fins on puc jugar...! 

Ets molt jove, però... t’imagines sent 
mare quan siguis més gran?

Ara mateix no...! Encara queda molt...

I tant. Escolta, i què t’agradaria, pel 
poble?

A mi m’agradaria per exemple que es 
fessin més activitats esportives, curses de 
córrer, o bicicleta, o caminades... Però també 
hi ha moltes altres coses que es poden fer, 
la qüestió és que hi hagi vida i dinamisme 
al poble i que, un cop el confinament hagi 
acabat, la gent no es quedi a casa, sinó que 
surti i participi! 

Moltes gràcies, Judit! Ha estat un plaer.

Judit Pujols, als 14 anys. Final de temporada 
2018-2019, Torneig d’Azpeitia.

Ingredients: 

- 125 gr. de sucre 
- 3 ous
- 1,5 llimones
- 4 fulles de gelatina
- 400ml de nata
- 2 iogurts de llimona

Mousse de llimona

> eSPAI CULInARI

al foc i no deixem de remenar fins que 
arrenqui el bull. Després, ho colem i ho 
posem en un bol nou. Posem les gelati-
nes al bol i seguim remenant. Hi afegim 
2 iogurts de llimona sense deixar de 
remenar i igualment procedim amb la 

nata. Finalment, col·locarem el mousse a 
un motlle i ja el podrem posar a la nevera. 
I, quan estigui ben fred, ja el tindrem llest 
per a poder-nos-el menjar. Proveu-lo, us 
encantarà!

En el número 2 de El Solc, la Montserrat Cinca de can Barri 
ens proposa la recepta d’unes postres fresques i lleugeres ideals 
per a l’estiu. Som-hi!

En un bol posem els 125gr. de sucre, 
3 rovells d’ou, el suc colat d’una llimona 
i mitja i un petit raig d’aigua. També po-
sem 4 fulles de gelatina a desfer en aigua 
freda. I muntem 400ml de nata. Posem 
el bol que havíem preparat prèviament 
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> RACÓ LITeRARI

En aquest segon número us fem tres recomanacions: una per adults, una altra per als infants i,  
aprofitant que comença l’estiu, una novel·la ben fresca i fascinant pels més joves

Novel·la d’escacs és una història de con-
frontacions entre contrincants d’escacs. 
Per una banda, l’enfrontament de dues 
naturaleses antagòniques i, per l’altra, la 
fragilitat i la força de la persona sotmesa 
a una pressió extraordinària.  Escrita el 
1942, va aparèixer pòstumament. És la 
seva novel·la més famosa, però qualsevol 
altra obra de l’autor val la pena: Carta de 
una desconocida, Leporella, Vint-i-quatre 
hores en la vida d’una dona, Els ulls del ger-
mà etern, El amor de Erika Ewald, Ardiente 
secreto, Noche fantástica, La impaciencia 
del corazón, Viaje al pasado, Mendel el de 
los Libros, ¿Fué él?, La mujer y el paisaje, Los 

milagros de la vida, Las hermanas “Conte 
drolatique”, Confusión de sentimientos... 
Novel·lista, poeta i dramaturg, Stefan 
Zweig (1881-1942) es va exiliar a Brasil on, 
amb la seva dona, davant l’avanç de Hitler 
sobre Europa, es va suïcidar.

 “Res del món no pot oprimir tant el cor 
de l’home com el no-res (...). Fins i tot els 
pensaments, per molt eteris que semblin, 
requereixen un punt de suport, ja que altra-
ment giren i giren a l’entorn d’ells mateixos, 
en una rotació sense sentit; tampoc ells no 
suporten el no-res”. 

Novel·la d’escacs, d’Stefan Zweig (1992).

En una societat uniforme, qui s’atreveix a ser diferent? Trencar amb la 
monotonia té un alt preu, però també una increïble recompensa. Això és 
exactament el que descobreix aquest petit però audaç pèsol quan decideix 
saltar de la seva planta per començar a veure món. Cada trobada amb indivi-
dus molt dispars es convertirà en una nova instància de creixement personal. 
L’autor francès Éric Battut deixarà el millor per al final en un desenllaç tendre 
i humorístic que tocarà el cor de molts lectors.

“En un jardí creixia una pesolera. Tots els pèsols s’assemblaven i vivien tranquil-
lament. Tots menys un. Hi havia un pèsol que no volia ser com la resta...”.

Una hora al cretaci és un retorn a la novel·la curta d’aventures en estat pur, 
que arrenca quan un grup de paleontòlegs descobreix un fòssil de dinosaure 
carnívor amb les restes d’una noia del nostre segle. Com pot ser, si ens separen 
milions i milions d’anys dels dinosaures? A partir d’aquí, es desenvolupa una 
història trepidant gairebé sense descans, que inclou un viatge en el temps, 
molta acció, bon humor, força corredisses i un xic d’amor.

“El soroll de les ales dels mosquits era eixordador. Temorosos de sortir al 
descobert de la clariana, avançàvem entre palmeres infinites i falgueres arbores-
cents, xipollejant l’aigua dels bassals que hi havia pertot, amb les botes pesants 
pel fang que hi dúiem enganxat, sentint mil olors, però sobretot l’olor de les 
magnòlies, fresca, penetrant, transportada per les gotetes d’humitat d’aquella 
xafogor intensa”.

Tots menys un, d’Éric Battut (2017).

Una hora al cretaci, d’Alfred Sala (2017).
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A K X E R E C A U B I F
B U O P S R I E Q C J I
O G P A A Y O U R E F G
S E A A R A H V S D X O
A T E E B B A R T E M L
T I M Z A A A K A R A S
S D F O R L D R U I N W
A E T U T L P E R L Q E
G R H Y O A A E X I U O
A F I A J R O R P G L I
L S B A L A G U E R H X
L A C D O E J I U Z Y I

Cerca 6 masies del municipi de Montmajor

> PASSATeMPS

Sudoku

8 4

5 4 2 6

4 2

4 6 3 7

1 3

6 3 9 5 7 2

5 9 6

3 2 8 1 9

9 5 8

Noms Edat Afició Estudis
             

Joc de lògica

1. En Jordi té cinc anys més que la persona 
que fa econòmiques.

2. A la Maria li agrada la gimnàstica i no fa 
batxillerat.

3. A la persona que té 16 anys li agrada la 
natació; fa batxillerat. 

4. La persona que fa enginyeria té dos anys 
menys que el Pere.

5. La persona llicenciada en dret fa escalada.
6. En Pere té 20 anys, quatre més que l’Anna. 
7. A l’estudiant d’econòmiques li agrada la músi-

ca; té 20 anys.

Busca les 6 diferències



 62
EL SOLC 
Juny 2020 · Número 2

> SOLUCIOnS ALS PASSATeMPS

> L’HORA DeL LÈXIC

L’hora del lèxic

Becada: Menjar que porta un ocell al bec per 
alimentar els ocellets (els petits, les cries, la niuada). 
Exemple: “Assegut a l’entrada de casa mirava emba-
dalit com les orenetes portaven becada a les seves 
cries procurant meticulosament que unes en rebessin 
una doble ració i que altres es quedessin sense”. 

Esquerar: Criar, nodrir. Exemple: “Aquests ocells 
que has tret del niu, no els esqueraràs pas: se’t 
moriran”. Esquerar-se un ocell: fugir del niu. Esque-
rar-se un noi/a: emancipar-se. Exemple: “La mare 
s’expressava amb vehemència: abans els fills als 
10 o 11 anys ja s’esqueraven, avui no se’n van de 
casa ni amb un fum de sabatots”. Aquest terme es 
feia servir a Solsona, Cardona, però també al Pallars 
o l’Urgell. 

Marrinxa: Acte de beure excessivament. Una mar-
rinxa: una borratxera. Anar de marrinxa: anar de gresca, 
sortir de festa. A pagès, deien: “Al gener, els gats són 
de marrinxa”, perquè es creia que el gener és el mes 
de l’any en que s’aparellen els gats. Aquesta paraula 
s’emprava a Bagà i a la Plana de Vic. 

Serralla: Mania, idea fixa, sobretot contra algú. 
Exemple: “Tenia serralla als abellerols perquè creia 
que portaven la sequera”. O bé: “Tots els pastors tenen 
serralla a les cabres perquè són malestatgeres”. Aquest 
vocable s’utilitzava a Cardona. 

Tòrrec: Esllavissada de terra o de pedres. Terreny 
difícil d’habitar o de conrear. Exemple: “Envellit i ma-
lalt, ningú no el podia treure d’aquells tòrrecs on havia 
passat la vida”. Aquest terme es feia servir al Ripollès 
i a Berga. 

En aquest apartat recollim paraules que fa temps formaven part de la nostra cultura po-
pular i rural però actualment ja estan en desús o pràcticament no es fan servir. Som història, 
fem memòria; rescatem-les, recordem-les.

AKXERECAUBIF

BUOPSRIEQCJI

OGPAAYOUREFG

SEAARAHVSDXO

ATEEBBARTEML

TIMZAAAKARAS

SDFORLDRUINW

AETUTLPERLQE

GRHYOAAEXIUO

AFIAJRORPGLI

LSBALAGUERHX

LACDOEJIUZYI

792615384

583742691

164398527

948263715

275481963

631957248

857129436

326874159

419536872

NomsEdatAficióEstudis
Anna16natacióbatxillerat
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Natalicis
El 24 d’abril de 2020 va néixer en Lluc Perarnau Fígols, primer 
fill del Joan Ramon i l’Àlex. Moltes felicitats!

Defuncions
El 23 de novembre de 2019 va morir la Sra. Àngela Colell Parella, 
a l’edat de 92 anys. Vivia a la casa Vilanova de Montmajor.  

El 10 de gener de 2020 va morir el Sr. Hermenegildo Pujantell 
Fíguls, nascut a Montmajor, a l’edat de 92 anys.

El 18 de gener de 2020 va morir la Sra. Rosa Bonet Jové, vídua 
de Melció Aubets Pujol, de cal Trinxa de Navès, a l’edat de 86 
anys. Sempre havia fet vida a Gargallà.

 L’1 de març de 2020, va morir el Sr. Josep Puig Brichs, de Casa 
Sabatés de Montclar, a l’edat de 87 anys.

El 28 de març de 2020, va morir el Sr. Francesc Xavier Sàez Solà 
(Xurri), a l’edat de 51 anys. Vivia a la Casanova de Correà. 

El 30 de març de 2020, va morir el Sr. Eudald Balaguer 
Melgosa, a l’edat de 92 anys, a la residència de Cardona. Vivia 
a la casa del Balaguer.

El 30 de març de 2020, va morir el Sr. Martin Bascompte 
Fígols, a l’edat de 90 anys, nascut a Montmajor.

El 10 d’abril de 2020, va morir el Sr. Miquel Calveras Xandri, 
a l’edat de 89 anys, de la casa Mardollers de Gargallà.

El 10 d’abril de 2020, va morir la Sra. Roser Rovira Codina, a 
l’edat de 86 anys, de la casa Torrabadella de Gargallà.

El 10 d’abril de 2020, va morir la Sra. Rosario Planas Planas, 
a l’edat de 84 anys, nascuda a Montmajor.

El 13 d’abril de 2020, va morir el Sr. Joan Codina Puig, a l’edat 
de 93 anys, nascut a Montmajor.

El 14 d’abril de 2020, va morir el Sr. Àngel Palau Balaguer, a 
l’edat de 76 anys, de ca l’Escuder. 

El 15 d’abril  de 2020, va morir el Sr. Josep Sabata Macià, a 
l’edat de 57 anys, de can Sabata.

El 17 d’abril de 2020, va morir el Sr. Manuel Corominas Vila, 
a l’edat de 73 anys, nascut a Montmajor. 

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
Dispensari ................................................93 824 61 50
“La Caixa” ..................................................93 824 61 03

El 20 d’abril de 2020, va morir el Sr. Jaume Casadamunt 
Gabarrós (Santi), a l’edat de 70 anys, veí de Montmajor.

El 23 d’abril de 2020, va morir la Sra. Pilar Gilibets Ribalta, a 
l’edat de 90 anys, nascuda a Montmajor. 

El 27 d’abril de 2020, va morir el Sr. Eudald Ballarà Vilajosana, 
a l’edat de 73 anys, de can Ballarà de Sorba.

El 30 de maig de 2020, va morir la Sra. Isabel Plana Corominas, 
a l’edat de 80 anys, nascuda a Montmajor. 

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

> Fe D'eRRATeS

Pàgina 59.
On posa:

“Hugo Martín Rodríguez, fill del Jorge i 
l’Elena, i germana de la Maica i la Judith”.

Hauria de posar-hi:
“Hugo Martín Rodríguez, fill del Jorge i 
l’Elena, i germà de la Maica i la Judith”.

FE D’ERRATES del BUTLLETÍ SEMESTRAL EL SOLC número 1, Desembre 2019

Pàgina 59.
On posa:

“El Sr. Jaume Barau Panas, a l’edat 
de 66 anys, nascut a Montmajor”.

Hauria de posar-hi:
“El Sr. Jaume Baraut Planas, a l’edat 
de 66 anys, nascut a Montclar”.

Pàgina 60.
On posa:
Telèfons d’interès

Dispensari: 93 824 61 50.
Hauria de posar-hi:

Dispensari: 93 824 60 00.
Al Butlletí Semestral el Solc 
número 2, ja apareix correctament.
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Portals de turisme
Montmajor surt als següents  
portals de turisme a internet:

femturisme.cat - natura local.net 
Fes-hi una ullada!

Biblioteca
Recordem que durant el curs la bibliote-

ca ha estat 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. Confiem 
en que pugui oferir servei de cara al nou 
curs escolar!

Deixalleria
La deixalleria mòbil és un vehicle itine-

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

De gener a juny de 2020, el servei de 
deixalleria mòbil (que se situa al camí de 
Berga, davant “la Caixa”), ha vingut d’11h 
a 18h, els següents dies:

DIES DEIXALLERIA
14 de gener
12 de febrer 
11 de març

14 d’abril (sense servei)
13 de maig
10 de juny

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

DIES DEIXALLERIA
14 de juliol
13 d’agost 

14 de setembre
13 d’octubre

11 de novembre
11 de desembre

Recordem que 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).

Dinamitzadora de la gent gran
La dinamitzadora de la Gent Gran, Dolors 

Serra, habitualment ve els dilluns a la tarda 
de les 16h a les 18.30h amb l’objectiu d’orga-
nitzar diverses activitats per a la gent gran, 
obertes a la resta del poble. Aquesta figura 
la gestiona el Consell Comarcal del Berguedà 
des del 2018. Malauradament, les activitats 
de primavera, com el concert de la Principal 
de la Bisbal al teatre Kursaal de Manresa pre-
vist pel 25 de març, o la sortida al Monestir 
de Sant Benet de Bages programada pel 14 
d’abril, s’hagueren d’anul·lar davant la situ-
ació d’emergència sanitària provocada per 
la Covid-19. Reprendrà la seva activitat quan 
la situació ho permeti i s’aniran difonent les 
diferents propostes a mesura que es vagin 
elaborant. 

Bibliobús
Durant el primer semestre del 

2020 el servei del Bibliobús ha vingut 
el 15 i 29 de gener, el 12 i 26 de febrer 
i l’11 de març. Durant l’estat d’alarma 
per la Covid-19 no es va prestar el 
servei, però el 12 de maig la Diputa-
ció de Barcelona va presentar “L’hora 
del Bibliobús”, apropant els contes a 
casa i oferint virtualment propostes 
adreçades al públic familiar. Es tracta 
d’activitats virtuals preparades per 
algunes narradores cada dimarts a 
la tarda (17h) i dijous el matí (11h) 
del 19 de maig a l’11 de juny a través 
del canal de Youtube de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals. 

Els dies que el Bibliobús està 
previst venir durant els propers tres 
mesos són els que consten a la taula, 
els divendres de 16h a 17h. De totes 
maneres, hi poden haver modificaci-
ons en funció del que es vagi decidint 
des de la Gerència de Serveis de Bi-
blioteques i de Prevenció de Riscos. 
S’informarà de les novetats a través 
de les xarxes socials. 

DIES BIBLIOBÚS
19 de juny

3 i 17 de juliol
25 de setembre

Horaris d’atenció al dispensari i serveis socials
Aquests són els horaris d’atenció habituals que aquesta primavera s’han vist alterats per la pandèmia de 

la Covid-19. Si tot va bé, a partir del mes de juliol de 2020 vindrà una metgessa un cop a la setmana i confiem 
en que els diferents professionals es puguin anar reincorporant gradualment. 

 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 Guitard) 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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Horaris busos
Els horaris d’autobusos per aquest 2020 

es recullen en els següents cartells:
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JUNY

A partir del 2 de JUNY. Ioga a càrrec de Maria Ortega, 
els dimarts de 17.45h a 18.45h, al pati de la llar d’infants 
el Cucut.

14 de JUNY. Primer dia que es tornen a celebrar misses 
a Sorba. Els segons diumenges de cada mes a les 11h.

20 de JUNY. Liceu a la fresca (6a edició, 1r any a 
Montmajor). A les 22h, es retransmetrà en una pantalla a 
l’aire lliure l’emissió pel Canal 33 de l’òpera Carmen de Bi-
zet, amb la producció de Calixto Bieito i un repartiment de 
luxe que permetrà a tot Catalunya poder gaudir d’aquest 
icònic muntatge enregistrat el 2010 al Gran Teatre del 
Liceu i que ha esdevingut referent a Europa. 

23 de JUNY. Revetlla de Sant Joan. Per primera vegada, 
Montmajor participa a la Flama del Canigó del Berguedà 
organitzada per Òmnium a través de les xarxes socials.

24 de JUNY. Obertura de les piscines municipals.
Amb la possibilitat de realitzar algunes de les següents 
activitats d’estiu:  Sopar d’inauguració - Cursets de nata-
ció - L’hora del conte - Torneig de futbol sala infantil - 12h 
de futbol sala - Concerts a la fresca - Tallers diversos - Festa 
de comiat de l’estiu
28 de JUNY. Primer dia que es tornen a celebrar misses 
a Gargallà. Els quarts diumenges de cada mes a les 11h. 

29 de JUNY. Inici del IX Campus Esportiu. 

JULIOL

4 de JULIOL. 2a edició de la botifarrada popular i ca-
minada nocturna en record dels incendis del 1994. 

25 i 26 de JULIOL. Festa Major de Codonyet. Sopar 
popular i ball. Missa solemne i aperitiu.

31 de JULIOL. Fi del IX Campus Esportiu!

AGOST

1 d’AGOST. Festa Major de Sant Feliu de Lluelles. Missa 
i dinar de germanor.

10 d’AGOST. II Casal d’estiu.

15 d’AGOST. Festa Major de Preixana. Missa i vermut. 

21 d’AGOST. Fi del II Casal d’estiu.

SETEMBRE

Del 3 al 7 de SETEMBRE. Festa Major de Montmajor. 
Actes culturals, esportius i musicals.

11 de SETEMBRE. 25a edició del Mercat i Tradició a 
Montmajor.

13 de SETEMBRE. Festa Major de Correà. Missa, actu-
ació del Cor Arrels de Montmajor, ballada de gegants, 
aperitiu i ball de tarda.

OCTUBRE

18 d’OCTUBRE. 2a edició de la festa “Tocats pels bo-
lets”. Tast gastronòmic, parades de manualitats i vermut 
musical. 

NOVEMBRE

15 de NOVEMBRE. Caminada de tardor a Montmajor 
(AMPA de l’escola Gira-sol).

29 de NOVEMBRE. Festa Major d’hivern de Gargallà. 
Missa i vermut.

DESEMBRE

5 o 12 de DESEMBRE. Dinar de les dones (Associació 
de Dones de Montmajor).

12 de DESEMBRE. 3a edició de la festa del Quinto 
(Futbol Club Montmajor).

13 de DESEMBRE. 2a edició de la caminada solidària 
per la Marató de TV3. 

16 de DESEMBRE. 2a edició del cagatió i la torronada 
popular. 

Del 21 al 24 de DESEMBRE. II Casal lúdic esportiu de 
Nadal.

24 de DESEMBRE. Missa del Gall a Sant Sadurní.

24 de DESEMBRE. Missa del Gall a Sorba. 

25 de DESEMBRE. Missa de Nadal a Gargallà. 

25, 26, 27 de DESEMBRE. 30a edició del Pessebre 
Vivent de Vilandeny. 

27 de DESEMBRE. El Patge dels Reis (Comissió de 
Joves).

27 de DESEMBRE. Pastorets (Grup teatral de 
Montmajor).

31 de DESEMBRE. Sopar de Cap d’any (Futbol Club 
Montmajor).

GENER 2021

2 de GENER. 2a edició del “Juga i Riu”! Diferents espais 
de joc amb atractius materials i monitors experts.

5 de GENER. Missa i cavalcada de Reis (Comissió de 
Joves).

6 de GENER. Missa de Reis a Gargallà. 

10 de GENER. 40a edició del Rebost.

AGENDA SEMESTRAL*
* Sota el supòsit que la situació ho permeti. Tant els actes com les dates són orientatives i queden 

pendents de ser confirmades a mesura que ens hi atansem. Disculpeu les molèsties.
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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 1.240x1.754 píxels. No han d’haver 

estat enviades per whatsapp perquè comprimeix i 
no volem que perdin qualitat! 

Gràcies

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
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