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> SALUTACIÓ > PReSenTACIÓ

Benvolguts veïns i veïnes del 
municipi de Montmajor,

Teniu a les mans la primera edició del But-
lletí informatiu municipal de l’Ajuntament de 
Montmajor,  El Solc. El seu objectiu és potenciar 
la comunicació amb tota la gent que forma part 
de Montmajor.

Volem ser transparents, volem que esti-
gueu informats i, per descomptat, volem que 
sigueu partícips de la nostra acció de govern, 
del dia a dia de l’Ajuntament i que sapigueu 
els diferents actes i activitats que es duen a 
terme a les diferents parròquies. Per això, com 
ja sabeu, també hem creat la llista de difusió 
de Whatsapp de l’Ajuntament de Montmajor, 
sota el nom “Montmajor informa” perquè us 
arribi la informació al dia. Entre tots, hem de 
facilitar l’entrada i la sortida d’informació i, per 
això, volem agrair la vostra col·laboració per 
l’aportació d’informació per fer possible aquest 
Butlletí Semestral.

Tenim tota una legislatura per endavant, 
tenim molts projectes i moltes idees per dur 
a terme al municipi i volem que tu també en 
formis part. Estem molts contents i il·lusionats 
amb la feina feta i mantenim força i empenta 
per fer-ne molta més. Dir-vos també que estem 
molt satisfets amb la participació, motivació i 
implicació de les diferents entitats del municipi 
i l’alta resposta participativa dels veïns als di-
ferents actes que hem fet fins ara, com pot ser 
l’acte commemoratiu pels 25 anys dels focs, la 
lluïda Festa Major de Montmajor o la primera 
edició de la Fira “Tocats pels bolets”.

En nom de tots els membres de l’Ajunta-
ment de Montmajor, aprofito l’ocasió per desit-
jar-vos unes bones festes i un feliç any 2020!

Maria del Mar Monell i Davins
Alcaldessa de Montmajor

Desembre de 2019 

Montmajorencs i montmajorenques, 
Ens plau presentar-vos el primer número del Butlle-

tí Semestral El Solc. Aquesta iniciativa sorgeix davant 
la importància que l’Ajuntament de Montmajor dóna 
a la visibilitat. El Solc s’editarà amb una freqüència 
semestral i arribarà a totes les llars els mesos de de-
sembre i juny. I, com no pot ser d’una altra manera en 
ple segle XXI, no tan sols es distribuirà en format paper 
sinó que també existirà en format digital. Volem donar 
a conèixer les coses que passen i es fan al municipi, i 
que tothom es pugui assabentar del que es va coent al 
nostre poble. Un poble que el volem viu, amb empenta 
i compromès, ja que les qüestions d’àmbit local ens 
atenyen a tots.

El motiu d’elegir aquest nom, El Solc, no és casual. 
Un solc és la traça que deixa l’arada al seu pas, és 
l’empremta al sòl, és una obertura a la terra. En aquest 
sentit, és un posar llum a les coses que ocorren al 
poble i a l’Ajuntament. Obrir la informació a tothom, 
fer visible els fets i les vivències. Per altra banda, un 
solc és on es diposita la llavor. I això significa que amb 
aquest Butlletí Semestral volem recollir tota mena 
d’iniciatives que sorgeixen al poble i del poble, per 
fer-lo més acollidor i on el valor de la transparència 
vagi arrelant.

Els diferents números -també aquest primer- in-
clouran els apartats que consten al sumari. Volem 
transmetre amb claredat informacions de l’Ajuntament 
que són d’interès per a tothom, recollir les notícies més 
rellevants del poble, dedicar un espai a la cultura, a 
l’escola, a la nostra història i a l’esport. També hi des-
cobrireu “La mini entrevista” que anirem fent a perso-
nes emblemàtiques del poble, un espai culinari amb 
receptes que ens haureu facilitat vosaltres mateixos, 
un racó literari on us recomanarem algunes lectures i 
un apartat amb passatemps varis. I, al final, hi trobareu 
un apartat de breus (amb els natalicis, els casaments i 
les defuncions) així com l’agenda semestral amb el que 
hi hagi programat per als sis mesos següents.

L’Ajuntament de Montmajor us fa a mans aquesta 
aposta amb il·lusió. Ajuda’ns a construir El Solc, volem 
que te’l sentis teu, n’ets part implicada. El Solc és del 
poble i t’animem a participar-hi!

Montse Davins i Pujols
 Regidora d’Ensenyament i Comunicació

Desembre de 2019
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> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT

Eleccions Municipals 
El passat 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions 

municipals. Amb el 79,28% de la participació (287 vots comp-
tabilitzats), els resultats van ser: 

Els regidors i regidores electes, són:

El poble va decantar la victòria a favor de la llista nova de 
Fem Poble - Acord Municipal (marca blanca, adscrita a ERC), i 
així ho van brindar els seus membres:

El passat 15 de juny de 2019 es celebrà la sessió constitutiva 
del nou Ajuntament de Montmajor en la que es lliurà la vara a la 
nova alcaldessa, la Maria del Mar Monell. En acabar l’acte, es penjà 
al balcó de l’Ajuntament una pancarta amb el lema de "Llibertat 
presos polítics" per a expressar el rebuig a la repressió i la defensa 
dels valors i les llibertats en una societat justa i democràtica. Visca 
Montmajor i visca Catalunya!

Per Sant Joan, es va donar el tret de sortida a l’obertura 
de la piscina municipal. L’Ajuntament va comunicar que 
quan el servei meteorològic de Catalunya alertés de perill 
molt alt a la nostra comarca, l’entrada de la piscina seria 

Sessió constitutiva  

Entrada gratuïta a la piscina
gratuïta, i pocs dies després vam viure la primera onada 
de calor. Durant quatre dies del passat estiu -el 27, 28 i 
29 de juny, i el 24 de juliol-, tothom qui va voler entrà a 
la piscina gratis. 

Partit Vots % Regidors

Fem Poble - AM 144 50,53 4

Junts per Montmajor 138 48,42 3

En blanc 3 1,05

Nuls 2 0,70

Partit Regidors/es

Fem Poble – AM Maria del Mar Monell i Davins

 Montserrat Davins i Pujols

 Xavier Cano i Fernández

 Ramon Riba i Gil

Junts per Montmajor Josep Maria Algué Palà

 Anna Noguera i Bruna

 Marc Argerich i Santasusagna
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“El Ple del cartipàs”
El 10 de juliol de 2019 es va celebrar la sessió extraordinària coneguda com “el Ple del cartipàs”. 

Les decisions més rellevants que es van aprovar i les resolucions més significatives van ser les següents: 

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT

Sessions Periodicitat

Ple 1 cada 2 mesos (dia habitual: primer dilluns del mes, a les 17.30h).

Junta de Govern 1 cada quinze dies (dia habitual: segon i quart dilluns del mes, a les 17.30h).

Membres electes Competències (regidories)

Maria del Mar Monell i Davins Alcaldia i regidories de Governació, Hisenda i Turisme

Montserrat Davins i Pujols Ensenyament i Comunicació

Xavier Cano i Fernández Urbanisme, Obres i Serveis i Esports

Ramon Riba i Gil Xarxa d’aigües, Cultura, Festes, Agricultura, Medi ambient i Sostenibilitat

Josep Maria Algué Serveis Forestals

Anna Noguera i Bruna Sanitat i Serveis Socials

Marc Argerich i Santasusagna Joventut

Representants

Montserrat Davins i Pujols

Montserrat Davins i Pujols

Montserrat Davins i Pujols

Maria del Mar Monell i Davins

Josep M. Algué i Palà

Maria del Mar Monell i Davins 

Ramon Riba i Gil

Montserrat Davins i Pujols

Responsable de cada àrea

Retribucions i gratificacions

Alcaldessa: 9.828,93€ anuals

Assistència a la Junta de Govern: 100€ per regidor i sessió

Assistència a les sessions plenàries: 50€ per regidor i sessió

Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 100€ per regidor i sessióTresorer municipal  Marta Bover i Casas

Tinents d’alcaldia Regidors/es

Primer Montserrat Davins i Pujols

Segon Xavier Cano i Fernández

Comissió informativa permanent: Comissió especial de comptes

Maria del Mar Monell i Davins

Ramon Riba i Gil

Josep Maria Algué i Palà

Comissió territorial de delimitació local

Maria del Mar Monell i Davins (Alcaldessa)

Ramon Riba i Gil (Regidor)

Xavier Cano i Fernández (Regidor)

Joan Manuel Serarols i Ballús (Arquitecte)

Marta Bover i Casas (Secretària)

Òrgans col·legiats

Consell Escolar

Escola Gira-Sol

Llar d’Infants “El Cucut”

Junta de l’ADF “Montesmon

Mancomunitat BERSOLS

Agència de Desenvolupament del Berguedà

Consell Comarcal
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Després del Ple constituent i el Ple del 
Cartipàs, el tercer Ple es celebrà el 30 de 
setembre de 2019. Una primera qüestió 
rellevant, respecte l’aprovació del Compte 
General de 2018, fou mencionar que no es 
va complir la regla de la despesa (sí que 
es va complir l’estabilitat  pressupostària). 
Això significa que 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€. Aquesta 
situació fa activar el pla econòmic financer 
amb les mesures a aplicar per pal·liar la si-
tuació. L’elaboració d’aquest pla econòmic 
financer serà facilitat per la Diputació de 
Barcelona i el seu assessorament tècnic. Un 
segon punt a destacar, va ser l’aprovació 
del pla municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestal del municipi de Montmajor, per 
al 2017-2021. I, un tercer aspecte que es 
va abordar al torn obert de paraules, fou 
la situació de les “casetes de les escoles” 
que, per una banda, cal regularitzar i actu-
alitzar alguns contractes i, per altra banda, 
gràcies a una subvenció de 21.265,16€ del 
Catàleg de Serveis de 2019 de la Diputació 
de Barcelona per la reforma i millora de 
l’habitatge, s’hi han realitzat unes millores 

en les instal·lacions elèctriques, la ubicació 
dels comptadors a l’exterior dels pisos i 
tasques de fusteria i interiors. 

El 15 d’octubre es va celebrar un Ple ex-
traordinari en el que s’aprovà per unanimi-
tat la moció de resposta a la sentència del 
tribunal suprem i per demanar l’amnistia 
per a les persones preses polítiques cata-
lanes i en defensa del dret d’autodetermi-
nació. Es manifestà el rebuig a la sentència 
condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem 
en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa 
independentista, constatant que represen-
ta una regressió dels drets i les llibertats de 
la ciutadania de Catalunya, així com altres 
acords adoptats al voltant de la situació 
de repressió política i de vulneració de 
drets fonamentals que estem vivint com a 
ciutadania i com a país. 

El cinquè Ple fou el 21 d’octubre i va ser 
un Ple extraordinari per aprovar la modifi-
cació de les ordenances fiscals reguladores 
dels tributs municipals per l’exercici del 
2020. De les 28 ordenances fiscals vigents, 
7 han rebut lleugeres modificacions. Con-
cretament, la número 7, reguladora de la 
taxa de subministrament d’aigua; la número 

Els Plens de la tardor

En la sessió extraordinària del ple de 10 de juliol 
de 2019, s’aprovà el projecte “d’adequació de la sego-
na planta del Museu d'art del Bolet per a activitats de 
divulgació del món del bolet”, elaborat per l'arquitec-
te  Joan Manuel  Serarols  (núm. col. 22474-1). A final 
del mes de novembre de 2019, les obres previstes a la 
segona planta del Museu d’Art del Bolet per promoci-
onar l’equipament a nivell educatiu, cultural i social, 
estan en tràmits de licitació. El Consell Comarcal del 
Berguedà, que és qui ho gestiona, està esperant l’in-
forme de l’Oficina de supervisió de projectes per tal 
de poder licitar l’obra.

Segona planta del Museu d’Art del Bolet

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT

12, reguladora de la taxa de parades, casetes 
de venda o atraccions situats en terrenys 
d’ús públic; la número 18, reguladora de la 
taxa per l’expedició de documents; la núme-
ro 22, reguladora de la taxa per la utilització 
privativa dels locals municipals; la número 
25, reguladora de la taxa per la prestació 
del Servei d’escola Bressol; la número 26, 
reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis en la piscina municipal; i l’ordenança 
fiscal número 27, reguladora de la taxa per 
la prestació del servei del Museu. La modi-
ficació d’aquestes ordenances s’aprovaren 
per unanimitat. 

El dia 18 de novembre de 2019 es 
celebrà un Ple extraordinari en el que 
s’aprovà per unanimitat la moció contra la 
instal·lació d’una incineradora de residus a 
Cercs, al recinte de l’antiga central tèrmica 
de Carbó. Diverses entitats locals i comar-
cals i veïns i veïnes de Cercs i de la resta de 
la comarca han creat la Plataforma anti-
incineradora de Cercs per reclamar que 
no es tiri endavant aquest projecte, per tal 
de protegir el territori i la gent que hi viu. 
Finalment, el setè Ple, ordinari, es celebrà 
el 16 de desembre i al segon número de El 
Solc es concretarà el seu contingut.
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Després de les eleccions 
municipals, s’han realitzat 8 
Juntes de Govern, que s’han 
celebrat els següents dies: 29 
de juliol, 16 de setembre, 30 
de setembre, 15 d’octubre, 4 
de novembre, 18 de novem-
bre, 2 de desembre i 16 de 
desembre. A banda de l’apro-
vació de factures, llicències 
d’obres, activitats i instàncies, 
canvis de titularitat, aprova-
ció del calendari fiscal per 
l’exercici 2020, sol·licituds de 
subvencions i convocatòries, 
convenis de col·laboració, 
assumptes sobrevinguts, i 
tots els punts tal i com cons-
ten a cada ordre del dia de 
cadascuna de les Juntes de 
Govern, per a l’interès col·lectiu és interessant mencionar la 
intervenció arqueològica a Sant Miquel de Sorba. La Direcció 
General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura 
va trametre l’autorització per la realització d’una intervenció 
arqueològica inclosa en un projecte de recerca d’acord amb 
les següents dades i condicions:

Lloc de la intervenció: Sant Miquel de Sorba. Montmajor 
(Berguedà).

Institució autoritzada: Centre d’Estudis Lacetans.

Nom del projecte d'investigació: “Estratègies d’ocupació 
del territori al Solsonès i Bages (Lacetània) durant la pro-
tohistòria i l’antiguitat”.

Activitat autoritzada: Excavació.

Termini de realització: del 18 d’agost al 6 de setembre de 
2019.

Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu Comarcal 
i Diocesà de Solsona.

Una altra qüestió a destacar és l'execució d'obres de res-
tauració i conservació d'immobles de notable valor cultural 
per la restauració del conjunt arquitectònic del Martyrium 
de Sant Eudald a l’església Santa Maria de Sorba. Des del 
Bisbat de Solsona i la parròquia de Sorba manifestaren la 
necessitat i urgència de restauració del conjunt arquitectònic 
del Martyrium de Sant Eudald de Sorba per tal de consolidar 
les restes de diferents excavacions arqueològiques i extracció 
dels elements arquitectònics que impossibiliten la visualit-
zació correcta de les restes de les edificacions primigènies 
d’extraordinària vàlua històrica. S’aprovà la memòria valorada 
de l’actuació de restauració proposada, amb un pressupost 

Juntes de Govern

de cost total d’obra de 69.969,46€. S’aprovà la presentació de 
la sol·licitud al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. I es facultà l’Alcaldessa per la signatura del conve-
ni de col·laboració entre la parròquia de Sorba, el Bisbat de 
Solsona i l’Ajuntament de Montmajor.

És important mencionar que a la cinquena Junta de 
Govern local de la legislatura, s’aprovaren els projectes sol-
licitats al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
per a ambdues línies. Pel que fa a la línia 1, el Consistori va 
presentar dos projectes: “Projecte de millora energètica de 
l’enllumenat públic del municipi de Montmajor” i “Adequació 
del camí de vianants que uneix el nucli de Montmajor amb 
la urbanització de les Alzines”. Respecte la línia 2, el projecte 
que l’Ajuntament de Montmajor va lliurar a la Generalitat va 
ser sota el títol: “Adequació i millora de l’edifici i espais lliures 
de l’escola Gira-sol”. 

També es va aprovar el document d’Estratègia Berguedana 
2015-2020 impulsada per l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà. L’eB2020 recull el model de comarca que volem, 
consta d’una visió sintètica del seu futur, dels valors que han de 
presidir el desenvolupament econòmic estratègic del Bergue-
dà i de quatre objectius. Els principals valors i idees de referèn-
cia tenen a veure amb les àrees de governació, coneixement, 
competitivitat i cohesió territorial i sostenibilitat. I els objectius 
generals es sintetitzen en quatre grans línies estratègiques 
d’actuació: 1) Convertir el Berguedà en un territori sosteni-
ble i de qualitat, 2) Impulsar la innovació i la competitivitat 
empresarial, 3) Impulsar l’emprenedoria, i 4) Posar el capital 
humà com a base de desenvolupament econòmic.

Els continguts rellevants de les Juntes de govern local 
celebrades el 2 i el 16 de desembre, es recolliran, si s’escau al 
proper número del Butlletí Semestral. 

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT
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Trobada amb la 
Delegada del Govern 

de la Catalunya Central
 El passat 11 de juliol, es va produir la primera tro-

bada amb la Delegada del govern de la Catalunya central, 
Alba Camps, i la regidora d’ensenyament, Montse Davins. 
En un marc afable i planer, es varen posar damunt la taula 
les inquietuds i iniciatives que el consistori té per la Llar 
d’Infants el Cucut i l’Escola Gira-sol de Montmajor. Un model 
educatiu pioner ha d’anar acompanyat d’unes instal·lacions 
que estiguin a l’alçada d’un projecte escolar que es preveu 
innovador i altament atractiu. I justament això és el que es 
va començar a treballar en aquesta primera trobada.

Dinamització 
territorial

El 16 de juliol va finalitzar el termini per pre-
sentar la sol·licitud corresponent a la dinamització 
territorial a pobles de menys de 2.000 habitants, per 
un import de 50.000€. L’import sol·licitat per part de 
l’Ajuntament va ser de 44.486,78 €. Per la resolució de 
concessió de la subvenció hi ha un termini màxim de 
4 mesos a partir de la data de finalització del termini 
de presentació de sol·licituds. El dia 23 de setembre 
es va publicar la resolució provisional de concessió de 
la subvenció amb un valor atorgat de 35.500,45 €.

Visita oficial del Director 
dels Serveis Territorials 

d’Agricultura
El 18 de juliol de 2019, el Sr. Ramon Lluís Lletjós i Castells, 

Director del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, 
vingué a donar la benvinguda a l’Ajuntament i es va posar a 
disposició per tot el que es necessiti.  En la seva visita oficial 
va ser rebut per l’Alcaldessa, Maria del Mar Monell, el regidor 
d’agricultura, Ramon Riba, el regidor d’urbanisme, Xavier 
Cano, i l’arquitecte municipal, Joan Manuel Serarols. En un 
marc cordial i distès, es parlà de les normes sobre el SNU (sòl 
no urbanitzable), la llei 2/2002 d'urbanisme, el catàleg de 
masies i la intenció de fixar els residents al territori i evitar 
el despoblament rural.

Reunió amb la 
Directora dels 

Serveis Territorials 
d’Ensenyament

El passat 29 de juliol de 2019, l’alcaldessa i la 
primera tinent d’alcalde, l’equip directiu de l’es-
cola Gira-sol i representants de la Junta Directiva 
de l’AMPA, es varen reunir amb la Directora dels 
serveis territorials d’ensenyament, la Sra. Dolors 
Colell i la cap d’obres, la Sra. Glòria Brugués, 
per abordar la situació del projecte de l’escola 
de Montmajor. La unitat i el consens de tots els 
agents implicats alhora de treballar per convertir 
en realitat les modificacions tant al pati com a la 
resta de l’escola, conferiren a la trobada un valor 
real i simbòlic sense precedents. Posteriorment, 
el 14 d’agost, en un trobada a l’escola, ja es va 
sol·licitar a l’arquitecte municipal, el Sr. Joan 
Manuel Serarols, l’elaboració d’una memòria 
valorada global que contemplés diferents fases 
d’execució, com a primer document de treball 
per decidir com procedir en base al valor pres-
supostat. 

Reunió per la 
situació de l’Associació 

Pro Disminuïts 
del Berguedà

El dia 30 de juliol de 2019, l’alcaldessa Maria del Mar Mo-
nell i la regidora de sanitat i serveis socials, Anna Noguera, 
van assistir a la reunió celebrada al Consell Comarcal del 
Berguedà per treballar i esclarir la qüestió econòmica de 
l’Associació Pro Disminuïts del Berguedà. Recordem que 
l’entitat ha d’eixugar un desequilibri de 960.000€. Al carrer, 
la manifestació que es va organitzar, donava notícia del 
neguit existent al voltant d’aquesta situació. Inicialment, la 
resposta que es donà des de l’Ajuntament de Montmajor i 
molts d’altres, va ser la de que es donaria el percentatge que 
es pactés però amb la condició que l’entitat es convertís en 
fundació pública. Tanmateix, no sembla que el rumb vagi en 
la línia d’aquesta reconversió.

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT
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Programa de 
“Joves en 

pràctiques” 
El 30 de juliol de 2019, l’Ajuntament 

sol·licità una plaça per la contractació la-
boral en pràctiques de joves en formació, 
beneficiaris del Programa de Garantia 
Juvenil de Catalunya. El programa “Joves 
en pràctiques” és impulsat i finançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i està in-
clòs en el Programa Operatiu d’Ocupació 
Juvenil (POEJ), en el marc del Fons Social 
Europeu. A l’Ajuntament de Montmajor 
se li va atorgar un contracte laboral en 
pràctiques, i la persona candidata a 
cobrir la plaça va començar el passat 31 
d’octubre i estarà contractada a jornada 
completa per un període de sis mesos, 
fins al 29 d’abril de 2020. 

La regidora 
de sanitat i 

serveis socials 
es belluga

El 2 d’agost de 2019, la regidora de 
sanitat i serveis socials, Anna Noguera, 
es va reunir amb l’assistenta social de 
Montmajor, la Sra. Ramona Dach, per a 
establir una primera presa de contacte i 
de presentacions. El passat 25 de setem-
bre, l’Anna Noguera, regidora de sanitat i 
serveis socials, es va reunir amb la Sra. Clo-
tilde Farràs, Directora del CAP de Cardona, 
per parlar de possibles tallers i jornades 
que es podrien dur a terme al municipi de 
Montmajor. Es va acordar que es realitzaria 
un curs de reanimació per als alumnes de 
cicle superior de l’escola Gira-sol de Mont-
major. Posteriorment, es va consensuar que 
vindrien dues metgesses de família per tal 
que els consultants poguessin elegir dia 
i/o doctora en funció de les preferències 
i disponibilitat. Recordem que els dies 
d’atenció al Dispensari són els dimarts i els 
divendres, i que la farmàcia roman oberta 
ambdós dies, més els dimecres, dia de 
mercat setmanal.

Reunió amb la Mancomunitat
El 12 d’agost  de 2019, es 

van reunir a l’Ajuntament de 
Montmajor els alcaldes dels cinc 
municipis de la Mancomunitat 
(Espunyola, Montclar, Navès, Vi-
ver i Serrateix i Montmajor), més 
els regidors que assumeixen les 
regidories d’aigües, la Sra. Marta 
Bover, secretària de la Mancomu-
nitat, i el Sr. Àlex Freixas, Director 
tècnic de la Mancomunitat Ber-
sols. L’objectiu de la trobada fou 
bàsicament reelegir el President 
de la mancomunitat Bersols, 
que era l’alcalde de Navès, el Sr. 
Josep M. Casafont, i per unanimi-
tat s’aprovà que ell seguís amb 
el mandat. Tal com s’acordà en 
aquesta trobada, el 12 d’octubre 
es visitaren les instal·lacions de 
la Mancomunitat. La sortida 
s’inicià a l’embassament de Sant 
Ponç (on hi ha situades les bombes que pugen l’aigua de la Mancomunitat i el 
quadre elèctric de les bombes). Després, el grup es va dirigir a Linya (on hi ha 
els dos dipòsits de Navès de 500m2 cadascun i el dipòsit que porta l’aigua a 
Sant Feliu de Lluelles que és de 1.000m2). També cal fer esment de la compra 
d’una quarta bomba de recanvi per poder assegurar l’aportació d’aigua 24h. La 
visita va seguir cap el dipòsit de Sant Feliu, per on també es comprà una quarta 
bomba pendent d’instal·lar i, l’últim punt, va ser la visita al dipòsit de Can Seuba 
que porta l’aigua a l’Espunyola a través de bombes i a Montclar per gravetat. 
S’acabà la ruta amb un dinar a l’hostal de Montclar. Es posà damunt la taula la 
importància de conscienciar a la població del valor de l’aigua i el fet de que, com 
a bé natural escàs que és, no podem malgastar-la ni desaprofitar-la.

Plaça de monitoratge 
de menjador i neteja

El 14 d’agost de 2019 es va publicar la convocatòria del procés 
selectiu per la contractació d’1 operari/a de neteja de dependències 
municipals i de monitor/a de menjador i la creació d’una borsa per 
part de l’Ajuntament de Montmajor. El termini de presentació d’ofertes 
fou el 26 d’agost de 2019 i, com que la plaça quedà deserta, es tornà 
a obrir un procés selectiu que finalitzà el 19 de setembre. La persona 
seleccionada començà a cobrir la plaça el dia 1 d’octubre i treballarà 
al consistori fins que s’incorpori la persona a la qual substitueix.
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El passat 17 de setembre es va obrir un procés de 
selecció de dos peons de manteniment pel municipi 
de Montmajor en relació al programa complemen-
tari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició) de 
la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaren 
íntegrament a la web de l’Ajuntament de Montmajor, 
http://www.montmajor.cat, i al tauler d’edictes de la 

El passat dia 18 de setembre, a la casa 
consistorial de Montmajor, l’alcaldessa 
del municipi, Maria del Mar Monell, el 
regidor d’obres i serveis, Xavier Cano, i 
la secretària, la Sra. Marta Bover, es van 
reunir amb l’alcaldessa de Viver i Serrateix, 
la Sra. Isabel Serra Montañà, i el Sr. Josep 
Ramon Busqueta, l’enginyer tècnic que va 
redactar el projecte per reparar els danys 
al camí de la riera de Navel. Es va acordar 
que, tant la memòria valorada de reparació 
de danys ocasionats pels aiguats del mes 
d’octubre de 2018 al camí de la riera de 
Navel (tram de Buidasacs fins al Molí de 
Vilajosana) com l’execució d’obres, seria 
assumit conjuntament per ambdós con-
sistoris. Montmajor es centrà en tres punts 
crítics del camí. El pressupost d’execució 

Corporació. Recordem que el consistori heretà la falta 
d’una persona de manteniment i durant els primers mesos 
de mandat es va haver de seguir funcionant com havia 
procedit el govern anterior, això és, contractar diferents 
persones externes a l’Ajuntament. Les dues persones de 
manteniment seleccionades començaren al seu lloc de 
treball el passat 1 d’octubre. 

Plans locals d’ocupació 

Reparació dels danys al camí de 
la riera de Navel dins el Pla InunCat

material puja la quantitat de 27.816,68€. El 
pressupost d’execució per contracta puja la 
quantitat de 40.053,24€. Per l’execució de 
l’obra es preveia una durada màxima d’un 
mes i la reparació finalitzà a final d’octubre. 
D’aquesta manera, l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) finalitza les actuacions al 
Berguedà en trams fluvials afectats pels 
aiguats de la passada tardor.

El 31 d’octubre, darrer dia de les obres, 
un quad marca Suzuki 400cc de color groc 
va passar per sobre del formigó encara 
humit, i el conductor, que duia un casc de 
color gris i una jaqueta fosca, no va fer cas 
de la senyalització de les obres ni dels treba-
lladors que van voler-lo aturar. El mateix dia 
el Consistori denuncià públicament els fets. 
Els actes incívics ens afecten a tots. 
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Montmajor Informa
El 13 de setembre de 2019 es donà la 

benvinguda al servei de difusió de whatsapp 
“Montmajor Informa”. A través d’aquest grup la 
persona pot rebre informacions, activitats i inci-
dències del municipi. Per donar-se d’alta cal: 

1) Afegir als contactes el número 659 37 26 00. 
2) Escriure “alta” i el teu nom i cognoms. 
3) Signar el full de consentiment a l’Ajuntament. 
4) Et pots donar de baixa del servei escrivint “baixa” a “Mont-
major informa”. 

Des d’aquest servei només s’envien missatges de contingut 
informatiu, no es contesten trucades ni missatges! Estigues 
assabentat de les coses que es fan i passen al nostre municipi; 
dona’t d’alta! 

També et convidem a consultar la pàgina web de l’ajun-
tament de Montmajor: www.montmajor.cat  i l’Instagram: 
ajuntamentdemontmajor

Reunió del futbol sala 
Montmajor amb 

el regidor d’esports
Després de la trobada mantinguda el passat 17 de setembre 

entre el regidor d’esports, Xavier Cano, i Òscar Urrutia, com a re-
presentant del Futbol Sala Montmajor, s’acordà que l’Ajuntament 
de Montmajor contribuiria amb la quantitat de 1.300€ anuals 
per al 2020 per tal de recolzar la iniciativa i el manteniment de 
l’equip. A més, està previst col·locar un armari a les instal·lacions 
esportives municipals per a que l’equip disposi d’un petit espai 
on desar les seves coses.

El dia 18 de setembre de 2019, es varen reunir a la casa 
Consistorial l’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Mo-
nell, el regidor d’obres i serveis, Xavier Cano, el regidor de 
cultura, Ramon Riba, el regidor de joventut, Marc Argerich, 
la Sra. Marta Bover, secretària, la Sra. Ma Àngels Clotet, en 
qualitat d’investigadora de la història de la parròquia de 
Sant Pere i Sant Feliu de Lluelles, i veïns de la parròquia, amb 

Reunió amb CEMSA 
El passat 23 de setembre, l’alcaldessa Maria del 

Mar Monell va mantenir una presa de contacte i de 
presentacions amb CEMSA, un servei dedicat a la 
modernització i al manteniment de serveis bàsics 
com la xarxa d’aigua, la jardineria, l’enllumenat 
públic o el clavegueram. Per exemple, se’ls demanà 
pressupost de la màquina per fer la lectura digital 
dels comptadors de l’aigua. CEMSA recorda que 
encara hi ha alguns abonats que no han fet el canvi 
de comptadors. En el seu moment, l’Ajuntament ja 
notificà a aquests abonats que havien de tenir el 
comptador d’ús domèstic per la casa i el comptador 
ramader per la granja; no es poden fer servir els 
comptadors de la granja per l’ús domèstic.

Reunió amb Toribio-Natura 
Local-web museu 

El 23 de setembre de 2019, es reuniren l’alcaldessa 
Maria del Mar Monell i Toribio, de l’empresa Natura Local, i 
acordaren tirar endavant la creació d’un joc interactiu amb 
elements al voltant del món dels bolets per promocionar el 
Museu d’Art del Bolet. Aquest joc consistirà en fer dues rutes 
circulars: una a Sorba, passant pels llocs d’interès, i una altra 
amb sortida i arribada al museu. Es preveu regalar entrades 
del museu a qui finalitzi i resolgui el joc adequadament. 
Aquesta promoció és possible gràcies a una subvenció de 
la Diputació de Barcelona (3.000€). 

Reunió per abordar els desperfectes de 
l’església de Sant Feliu

l’objectiu de demanar una ajuda econòmica d’uns 10.000€ per 
pintar l’interior de l’església, arreglar humitats i canviar algu-
nes rajoles del terra. En aquestes obres, els veïns hi posaran 
la mà d’obra, i el Bisbat de Solsona, l’Ajuntament de Navès 
i l’Ajuntament de Montmajor es faran càrrec de la quantia, 
que ascendeix a un total de 21.761,85€ segons pressupost 
valorat.  
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El passat 27 de setembre de 2019, l’alcaldessa de Montmajor 
va assistir a l’Assemblea General de l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), a l’espai Plana de l’Om, a Manresa. L’acte 
va començar amb la salutació de l’alcalde de Manresa, el Sr. Valentí 
Junyent. El punt més destacat de l’ordre del dia va ser les votacions 
del Consell Directiu i de la Comissió Executiva de l’AMI. Es manté 

Assemblea General de l’Associació 
de Municipis per la Independència

el president de l’Associació, el Sr. Josep M. Cervera, alcalde del 
Port de la Selva. Cal destacar que el saldo de l’AMI és positiu i que 
2.463 càrrecs electes van fer el jurament de possessió de càrrec 
proposat per l’AMI. La cloenda va ser a càrrec de la Consellera de 
Presidència, Meritxell Budó, i el President del Parlament, l’Il·lm. 
Sr. Roger Torrent.  
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Trobada anual  
“Som Joventut”

El passat 28 de setembre, el regidor de Joventut, Marc Arge-
rich, va assistir a la trobada de regidors i regidores de joventut 
anual, “Som Joventut”, organitzada per la Direcció General de Jo-
ventut i l’Agència Catalana de Joventut. A la trobada, que tingué 
lloc a Alella, es van fer unes xerrades sobre filosofia i possibilitats 
sobre la regidoria de joventut, i sobre el marc institucional i el 
context actual. I, després, es van dur a terme tallers simultanis 
que van permetre la coneixença i la interacció entre els diferents 
regidors i regidores, una quarantena, aproximadament.

Reunió al Consell Comarcal 
sobre el PUOSC

El 30 de setembre de 2019, l’alcaldessa de Montmajor, Maria 
del Mar Monell, la secretària, la Sra. Marta Bover, i l’arquitecte 
tècnic municipal, el Sr. Joan Manuel Serarols, van assistir a la reunió 
sobre el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya que hi va haver al 
Consell Comarcal del Berguedà. A la reunió -presidida pel president 
del Consell Comarcal del Berguedà, el Sr. Josep Lara-, va intervenir 
el conseller comarcal Jordi Sabata, la directora dels Serveis Territo-
rials del Departament de Presidència de la Catalunya Central, la Sra. 
Ivet Castaño i Vilella, i tres tècnics de la Generalitat de Catalunya 
-que seran les persones que avaluaran els projectes-. Van assistir-hi 
alcaldes, regidors, tècnics i secretàries de la majoria d’ajuntaments 
de la comarca. A la reunió, es va explicar el funcionament del PU-
OSC 2020-2024, el qual funciona per concurrència competitiva i hi 
ha dues línies de subvenció: el programa general d’inversions (que 
hi poden optar tots els ajuntaments) i el programa de municipis 
petits i nuclis de població menors de 5.000 habitants. 

El 14 d’octubre de 2019, es va fer públic el resultat de 
la sentència condemnatòria cap als líders independen-
tistes presos. L’alcaldessa, Maria del Mar Monell, i altres 
representants del consistori, van estar al costat de les 
més de 3.000 persones que es manifestaren a Berga. Es 
va sortir de davant dels Jutjats, es va recórrer el carrer 
del Roser i el carrer Major de la capital de comarca, i la 
plaça Sant Pere es va omplir de gom a gom per defen-
sar un missatge clar: el rebuig a la sentència, el reclam 
d’unitat, la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. 
D’aquesta manera, el món municipal expressava la seva 
disconformitat.

Fira Municipalia 
a Lleida

El dia 24 d’octubre de 2019, Maria del Mar Monell, alcal-
dessa de Montmajor, juntament amb Xavier Cano i Ramon Riba, 
regidors de l’Ajuntament, visitaren la Fira Municipalia a Lleida. 
Està destinada a alcaldes/es i regidors/es i es tracta d’una fira 
de referència en les àrees d’equipaments i serveis urbans mu-
nicipals, medi ambient, tractament de residus i solucions per a 
les administracions. Municipalia va obrir les portes del 22 al 24 
d’octubre de 2019, 3 dies en els quals es presentà una completa 
àrea d’exposició amb la participació de companyies referents 
del sector, empreses innovadores i una gran varietat de jorna-
des tècniques que aportaren solucions per optimitzar la gestió 
municipal, amb propostes pioneres i sostenibles per al progrés 
de les ciutats i la rendibilització de les inversions. 

L’Ajuntament de Montmajor expressa 
el seu rebuig a la sentència
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El dia 26 d’octubre de 2019, l’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Monell, 
va acudir al Palau de la Generalitat a l’acte convocat pel President de la Gene-
ralitat de Catalunya, Quim Torra, que es celebrà a la Galeria Gòtica del Palau. 
Més de 700 alcaldes li varen traslladar la moció de resposta a la sentència del 
Tribunal Suprem que rebutja la condemna, demana l’amnistia dels presos i 
defensa el dret a l’autodeterminació. Dels 947 consistoris, 814 van donar llum 
verda a la moció.

L’Alcaldessa de Montmajor 
al Palau de la Generalitat

El passat 28 d’octubre, l’alcaldessa de Montmajor, Maria del 
Mar Monell, va acudir a la convocatòria ordinària del Consell d’Al-
caldes que es celebrà a Castellar de n’Hug per abordar bàsicament 
la situació de l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, 
el dictamen d’ordenances fiscals 2019 i fer el seguiment de la 
implantació del nou sistema de residus comarcal. El president 
del Consell Comarcal del Berguedà, el Sr. Josep Lara, va destacar 
que el percentatge de reciclatge al 2019 s’ha situat al 83% en els 
dotze municipis del porta a porta. Pel que fa als dinou municipis 
restants, es preveu col·locar illetes, però està per determinar amb 
els ajuntaments els llocs i la quantitat d’àrees d’aportació, amb la 
previsió de que s’implanti al llarg del 2020. Per altra banda, també 
es va debatre el futur de l’Associació Pro Disminuïts Psíquics, que 

Reunió de Consell d’Alcaldes
recordem que ha d’eixugar un deute de 960.000€. El nou gerent 
de l’entitat, el Sr. Valentí Camprubí, espera que entre el crèdit de 
l’Institut Català de Finances (ICF) i l’atorgament de l’ajut del 50% 
dels fons de cohesió social que atorga la Diputació als ajuntaments 
i el Consell Comarcal, es pugui tirar endavant i l’associació tingui 
viabilitat futura. Es farà un conveni entre cada ajuntament i el 
Consell Comarcal del Berguedà per definir la gestió dels imports. 
L’Ajuntament de Montmajor hi col·laborarà amb 2.586,14€. Als 
precs i preguntes també es va presentar un manifest contra la 
incineradora de Cercs, tot i que es va decidir ajornar el posicio-
nament sobre la incineradora per sotmetre el manifest en contra 
de la mateixa a votació en un nou Consell convocat de manera 
extraordinària.
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El dia 30 d’octubre de 2019, l’alcaldessa de Montmajor, Maria 
del Mar Monell, juntament amb el regidor d’obres i serveis, Xavier 
Cano, el regidor de cultura, Ramon Riba, la Sra. Ma Àngels Clo-
tet, en qualitat d’investigadora de la història de la parròquia de 
Sant Pere i Sant Feliu de Lluelles, el Sr. Francesc Vilà, Director del 
Museu Comarcal de Manresa -expert en patrimoni i especialitzat 
en barroc-, la Sra. Mercè Argemí, tècnica de patrimoni, el Genís 
Sàez, fotògraf, així com els veïns de Sant Feliu de Lluelles, varen 

Vista a Sant Feliu de Lluelles
visitar l’església. L’objectiu de la visita fou comprovar-ne el seu 
estat i valorar les reparacions que cal efectuar. L’arquitecte tècnic 
municipal, el Sr. Joan Manuel Serarols, també visitarà l’església, i 
el Bisbat analitzarà si hi ha pintures murals a les parets. El pintor 
Esteve Sances intervindrà en l’obra; ha treballat pictòricament en 
nombroses esglésies, com diferents capelles de la Catedral i la 
cúpula del Palau Episcopal de Solsona, l’entrada de l’hospital Pere 
Màrtir Colomés o l’església parroquial de Besora, entre d’altres.

 

L’alcaldessa visita 
el local de Sorba

El 6 de novembre de 2019, l’alcal-
dessa de Montmajor, juntament amb el 
regidor de medi ambient i sostenibilitat, 
Ramon Riba, el responsable de l’em-
presa de calefaccions i algun veí de la 
parròquia, varen anar al local de Sorba 
arrel de que els veïns demanessin una 
estufa pel local. D’aquesta manera, es 
podrà utilitzar el local durant l’època 
d’hivern i estar-hi amb unes condicions 
més confortables. Després de visitar 
les instal·lacions i contemplar diferents 
opcions, finalment l’Ajuntament hi 
col·locà una estufa de pellet, amb un 
cost aproximat de 1.600€ més IVA. Els 
veïns es mostren molt satisfets amb la 
decisió presa.

El passat 10 de novembre de 2019 
es van celebrar les eleccions generals. 

A Espanya guanyà el PSOE, Vox va 
obtenir un resultat històric, Cs es va 
enfonsar i el PP va remuntar. Unides 
Podem va perdre una quarta part dels 
seus diputats, en uns comicis que 
deixaren un Congrés encara bloquejat 
i on cap bloc no va aconseguir la ma-
joria absoluta. A Catalunya, ERC tornà 
a guanyar les eleccions generals i la 
CUP entrà amb 2 diputats. El PSC es va 
mantenir en la segona posició, JxCat 
va avançar els comuns en escons i el 
PP, Vox i Cs no van obtenir cap diputat 
a Tarragona, Lleida i Girona. 

Eleccions Generals 10-N

Al municipi de Montmajor, amb el 
74,44% de la participació (265 vots comp-
tabilitzats), els resultats van ser: 

Partit Vots %

JxCAT-Junts 108 40,75

ERC-Sobiranistes 69 26,04

CUP-PR 28 10,57

PSC-PSOE 25 9,43

ECP-Guanyem el canvi 16 6,04

PP 13 4,91

PACMA 2 0,75

VOX 2 0,75

Cs 1 0,38
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Visita oficial de la 
Delegada del Govern 
a la Catalunya Central

El passat 11 de novembre, la Sra. Alba Camps, Delegada 
del Govern a la Catalunya Central, juntament amb el secre-
tari de Delegació Pep Mas, foren rebuts a l’Ajuntament de 
Montmajor en la seva visita oficial. En la trobada, presidida 
per l’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Monell i Davins, 
també hi assistiren els regidors, Montse Davins, Xavier Cano i 
Ramon Riba, i la secretària municipal, la Sra. Marta Bover. L’Alba 
Camps va informar a l’equip sobre les funcions de la Delegació 
a la Catalunya Central i es va posar a disposició del consistori.  
L’equip de govern va transmetre a la Delegada el projecte de 
legislatura pel municipi de Montmajor, així com dubtes con-
crets sobre diferents qüestions d’àmbit local. S’exposaren els 
projectes que el Consistori presentà al PUOSC, la possibilitat de 
cercar cofinançament en alguns casos i els treballs projectats 
per presentar a les meses de concertació. El consistori agraeix 
la bona disposició i l’orientació transmesa per la Delegada del 
Govern a la Catalunya Central.

La Diputada Mireia Besora 
visita l’alcaldessa 

de Montmajor 
El 12 de novembre de 2019, la Sra. Mireia Besora, portaveu 

adjunta del grup ERC-AM a la Diputació de Barcelona i alcaldessa 
de Capolat i el President d’ERC del Berguedà, el Sr. Isaac Lozano, 
van ser rebuts per l’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Mo-
nell, i el regidor Ramon Riba. Va ser una trobada informativa en 
la que es va conversar al voltant de les meses de concertació, les 
quals és possible que no surtin fins a final de l’any 2020. També 
es va parlar dels recursos que inclou el Catàleg de Serveis de 
la Diputació de Barcelona. Tant la Sra. Mireia Besora com el Sr. 
Isaac Lozano es van posar a disposició del Consistori.

Reunió al Consell Comarcal 
sobre els Rasos de Peguera
El 13 de novembre de 2019, es varen reunir al Consell Comarcal 

del Berguedà: el Director General de Polítiques de Muntanya i del 
Litoral, el Sr. Albert Alins, el president del Consell Comarcal del Ber-
guedà, el Sr. Josep Pere Lara, el conseller d’esports, el Sr. Abel Garcia, 
l’alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Monell, l’alcalde de Castellar 
del Riu, el Sr. Adrià Solé, i els propietaris dels Rasos de Peguera. Des-
prés de diversos intents durant els darrers deu anys, per fi s'han posat 
les cartes sobre la taula per tal de saber quina normativa s’aplica als 
Rasos de Peguera i fer una anàlisi conjunta sobre els diferents temes 
que afecten el desenvolupament del projecte "Rasos de Peguera: 
Estació d'esquí i muntanya", presentat per Marc Canudas. El Sr. Alins 
va aclarir quina normativa afecta a l'estació, deixant clar que no és 
una estació d'esquí (tot i que com a nom comercial es pot fer servir). 
Marc Canudas ja pot començar a donar sortida al seu projecte, que 
va presentar el passat 30 de setembre a l'Ajuntament de Montma-
jor, i que inclou noves activitats a practicar durant tot l'any, evitant 
l'estacionalitat, ja que degut al canvi climàtic tot fa pensar que no 
es podrà tornar a centrar la seva activitat exclusivament en esports 
de neu. El Rasos de Peguera és una muntanya molt nostra, molt 
berguedana, però s'hi ha de regular l'accés.  Aviat es preveu donar 
llum verda a l'activitat de múixing i de la pista de trineus, juntament 
amb el servei de food truck que ja s'hi està duent a terme. El futur 
de l’antiga estació d’esquí també passa per crear o remodelar algun 
edifici així com per fer millores al refugi i al restaurant. 

L’Ajuntament de 
Montmajor presenta els 

projectes pel PUOSC
El 15 de novembre van finalitzar els terminis per presentar les 

sol·licituds optant al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). 
Recordem que dins el PUOSC hi ha dues línies de subvenció: el pro-
grama general d’inversions (que hi poden optar tots els ajuntaments) 
i el programa de municipis petits i nuclis de població menors de 5.000 
habitants. Pel que fa a la línia 1, el Consistori va presentar dos projec-
tes. El primer, titulat  “Projecte de millora energètica de l’enllumenat 
públic del municipi de Montmajor”, elaborat per l’enginyer industrial, 
el Sr. Joaquim Macià, i la secretària de l’Ajuntament, la Sra. Marta 
Bover, sota la supervisió de l’alcaldessa i l’equip de govern.  El segon 
projecte que es sol·licità a la línia 1, porta per títol: “Adequació del camí 
de vianants que uneix el nucli de Montmajor amb la urbanització de 
les Alzines”, i ha estat elaborat per l’arquitecte tècnic municipal, el Sr. 
Joan Manuel Serarols, i la secretària de l’Ajuntament, la Sra. Marta 
Bover, amb el vistiplau de l’alcaldessa i l’equip de govern. Respecte 
la línia 2, el projecte que l’Ajuntament va lliurar a la Generalitat va ser 
sota el títol “Adequació i millora de l’edifici i espais lliures de l’escola 
Gira-sol”, i es va rebre l’assessorament del Consell Comarcal del Ber-
guedà, per conformitat amb l'Ajuntament de Montmajor.

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT
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Segona reunió del Consell 
d’Alcaldes de la legislatura
El 21 de novembre se celebrà un nou Consell d’alcaldes a 

Capolat per tractar monogràficament el projecte de reconversió 
de l’antiga central tèrmica de Cercs en una incineradora. Els 24 
batlles que hi van assistir -l’alcalde de Cercs no hi va ser present- 
van votar en contra del projecte de fer funcionar la tèrmica de 
Cercs amb residus. Es posà de manifest que el projecte que 
promou l’empresa Em Spain Waste&Treatment del manresà Lluís 
Basiana, no agrada al Berguedà.

Reparació a la 
carretera de la Llena

Davant les carències en la darrera reparació de la carretera 
que va de la Llena a Aubals  -que no es va arreglar adequada-
ment-, l’Ajuntament preveu de nou el seu arranjament a final 
d’any, aprofitant que encara hi ha la possibilitat que aquesta obra 
entri en garantia. Es millorarà el sota, el drenatge, es posarà més 
tutú, s’asfaltaran els retalls espatllats i es pintaran les ratlles. 

Montmajor amb els 
animals de companyia

Del Catàleg de serveis 2019 
de la Diputació de Barcelona, es 
va sol·licitar l’ajuda per a “Ani-
mals de companyia, gossos i 
gats”. Dels 1.000€ atorgats, 581€ 
es destinen a pagar la quota a 
l’Associació Berguedana per a 
la protecció dels animals i, els 
419€ restants, són per realitzar 
censos, identificacions, esterilitzacions i adopcions. Recordem 
que aquesta campanya acaba el 31 de desembre i poden ad-
herir-s’hi els vilatans empadronats a Montmajor. A l’Ajuntament 
hi ha disponible una graella per a que les persones interessades 
s’hi apuntin -es respectarà l’ordre d’inscripció-.

Dinamització de l’activitat 
física i l’esport local

El 31 de desembre de 2019  finalitza el termini per execu-
tar l’ajuda del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona 
referent a la “Dinamització de l’activitat física i l’esport local”. Es 
tracta d’un ajut de 500€ i el Consistori va creure adient destinar-
los a pagar part del curset de natació d’estiu i a l’adquisició de 
trofeus i medalles per a curses i altres competicions.

> InFORMACIOnS De L’AJUnTAMenT

Sessió informativa 
dels menjadors escolars

El passat 4 de desembre de 2019, la regidora d’ensenyament, 
Montse Davins, juntament amb la Directora de l’escola Gira-Sol, 
la Jordina Subirana i una representant de l’AMPA, van acudir a la 
sessió informativa sobre els menjadors escolars celebrada a l’es-
cola Santa Eulàlia de Berga. El Sr. Juan José Falcó, Director general 
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament 
d’Educació i la Sra. Araceli Esquerra, consellera d’ensenyament del 
Consell Comarcal del Berguedà, presidiren l’acte. La taula també 
comptà amb la presència del gerent del CCB, el Sr. Eduard Barcons, 
i la tècnica d’educació del CCB, la Sra. Neus Padrós. Des de fa 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 op-
cions de cara al curs 2020-2021. En el proper número de El Solc es 
recollirà més àmpliament el contingut d’aquesta sessió.

Es convoca una plaça 
d’encarregat de la 
brigada municipal 

El 10 de desembre de 2019, es convocà una plaça d’encar-
regat de brigada a l’Ajuntament de Montmajor. Es tracta d’una 
plaça d’interinitat d’un any i mig, i està previst que la incorporació 
sigui el gener de 2020, fins al 30 de juliol de 2021. Les bases que 
regeixen el procés d’aquesta convocatòria apareixen a la pàgina 
web de l’Ajuntament i al Butlletí oficial de la província.

 

Reunió als Serveis 
Territorials d’Urbanisme

El 27 de novembre de 2019, l’alcaldessa de Montmajor, Maria del 
Mar Monell, juntament amb l’arquitecte tècnic municipal, el Sr. Joan 
Manuel Serarols i la secretària, la Sra. Marta Bover, van acudir als serveis 
d’urbanisme de la Catalunya Central i van ser atesos per la tècnica 
Anna Reguant, amb la finalitat de rebre assessorament i aclarir dubtes 
sobre alguns expedients que el Consistori té actualment oberts.

Plans locals d’ocupació 
El passat dia 10 de desembre es publicaren les bases per la con-

tractació d’un peó de manteniment amb un contracte temporal de 
6 mesos a temps complert 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 ‘Ajuntament i es publicaren íntegrament a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Montmajor, http://www.montmajor.cat.
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El 9 de juny de 2019, es realitzà el 
Concert de Primavera al Local del Comú 
de Montmajor, organitzat pel Cor Arrels 
de Montmajor. La coral de Montmajor 
va néixer el 2013 a partir d’uns tallers 
de cant coral dins el ventall d’activitats 
artístiques organitzades per col·lectius 
locals. Però fou el 2016, en motiu d’un 
concert per a la Comunió de nens i 
nenes de Montmajor, que el cor es 
va consolidar amb el nom d’Arrels de 
Montmajor. Han participat en misses 
i concerts a diferents parròquies dins 
l’àmbit municipal de Montmajor així 
com també en esdeveniments comar-
cals com el centenari de la Mare de Déu 
de Queralt, la cantada per la Llibertat, el 
cant coral de primavera de Vilada i la trobada de cants corals de 
Prats de Lluçanès. Actualment, el Cor Arrels de Montmajor consta 
de 23 membres, tot i que es tracta d’un grup obert desitjós de 
rebre noves incorporacions. Al concert de primavera del 9 de juny, 

Concert de Primavera

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe

a banda de la coral local, el concert també va ser protagonitzat 
per la coral Les Veus del Picancel de Vilada. Va ser una vetllada 
molt agradable, que va deixar un bon regust i ganes de repetir. 
El repertori de cada coral consta a continuació: 
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Activitats d’estiu a la piscina
El dissabte 29 de juny de 2019 es va fer el sopar d’inauguració 

de la piscina, en el que hi va assistir gent de totes les edats i va ser 
una bona ocasió per estar amb els del poble. El 2 de juliol comen-
çaren els cursets de natació, formats per 4 grups segons el nivell, 
i s’hi apuntaren molts infants del municipi i rodalies.

A més, cada dimarts a la tarda durant el mes de juliol, just 
després d’acabar els cursets de natació, hi havia “l’hora del conte”, 
espai en que l’Antònia i la Gemma explicaven i representaven uns 
contes molt bonics i divertits que els més menuts i menudes ja 
esperaven amb il·lusió.

El 20 de juliol a la tarda, els responsables del bar de la piscina 
també van organitzar un torneig de futbol sala infantil, iniciativa 
que caldrà veure si va arrelant en un futur. Una de les activitats 
esportives d’estiu que sí que es va consolidant, són les 12h de 
futbol sala, que es realitzaren el 27 de juliol de 2019 de 21h a 5h 
de la matinada i hi varen participar 12 equips. 

El dissabte 10 d’agost al vespre hi va haver un concert a la 
fresca de Mel’s per acompanyar un bon sopar a la piscina municipal 
del poble. Tot i no ser gaire nombrós, el públic es va mostrar molt 
receptiu i entregat, i es va crear un clima familiar on tothom va 
acabar cantant. El 13 d’agost es va fer un taller de braçalets ètnics, 
fets amb roba i fil, a càrrec de la Maria Serra. Va ser un èxit i van 
sortir uns braçalets molt bonics i amb un toc personal.  

I, ja immersos de ple en la Festa Major de Montmajor, el dis-
sabte 31 d’agost es va fer un últim sopar i una festa hawaiana 
per acomiadar l’estiu. Va ser un sopar de tapes i carn a la brasa 
on s’havia d’assistir vestit de hawaià. Degut al mal temps, es va 
traslladar al Club. Després del sopar es va fer una Quina amb 
proves ben esbojarrades que van permetre tancar la temporada 
de la millor manera.

Del 22 de juliol al 2 d’agost, durant els matins de 9h a 13h., 
Montmajor es va estrenar amb el Casal d’estiu.  Es va organitzar 
amb dos grups, un pels més menuts (de 3 a 8 anys) i un altre 
pels nens i nenes més grans (de 9 a 16 anys). Es van dur a terme 
activitats ben diferents: activitats esportives, manualitats i tallers, 
dinàmiques de grup, jocs del món... Ha estat el primer any i segu-
rament no pas l’últim.
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Acte Commemoratiu 
dels 25 anys dels focs

El 13 de juliol de 2019, l’Ajuntament de Montmajor es va estre-
nar amb un plat fort: un acte commemoratiu pels 25 anys dels focs 
que van arrasar bona part del nostre municipi i del baix Berguedà 
l’any 1994. El 4 de juliol és un dia que tots nosaltres tenim guardat 
a la memòria i és que es van cremar més de 45.000 hectàrees amb 
quatre dies al cor de Catalunya.

La presentació va anar a càrrec de l’alcaldessa, Maria del Mar 
Monell. Es visualitzà un vídeo amb alguns dels moments més sig-
nificatius que es van viure aquells dies dels focs. Els assistents van 
poder escoltar alguns nens i nenes de l’escola Gira-sol de Montmajor 
fent petites lectures de fragments dels llibres A peu pels camins de 
cendra de Josep Maria Espinàs i Pagesos cremats de Narcís Clotet, 
entre ponent i ponent. La xerrada en record dels incendis del 1994 
va comptar amb la conferència de Josep M. Sunyer, President de 
l’ADF Montesmon, i Josep Vilar, President de l’Associació Berguedà 
Verd. El primer ponent parlà de la importància de la prevenció i la 
conscienciació per part de tots i d’actuar amb responsabilitat al vol-
tant d’aquest tema. També va explicar quines són les funcions i les 
tasques de l’ADF. El segon ponent va parlar de què es pot fer després 
d’un incendi des de la seva associació. Després, tots els assistents 
van poder gaudir d’una botifarrada popular a la plaça del Mercat i 
es va cloure l’acte amb una caminada nocturna fins a la torre del foc. 
La celebració va acollir un èxit de públic sense precedents. 

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe
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Presentació de la 
cuina del Berguedà 

al Museu d’Art del Bolet
El passat 16 de setembre de 2019 es va fer la presentació de 

la cuina del Berguedà i de les activitats previstes a la comarca so-
bre els bolets al Museu del Bolet de Montmajor. La IX campanya 
de la Cuina del Bolet del Berguedà comptà amb la participació 
de 18 restaurants de diferents municipis del Berguedà. Aquest 

projecte es considera una 
campanya estratègica per 
la seva combinació de bolet 
i cuina i pretén implicar els 
establiments de restauració 
en actuacions col·lectives de 
promoció i difusió de la gas-
tronomia de la comarca. Els 
restaurants participants són 
de tipologia molt diferent, i 
això permet oferir un gran 
ventall de menús perquè els 
visitants puguin triar entre 
moltes opcions diferents. La 
Cuina del bolet compta amb 
una pàgina web pròpia: 
www.cuinadelbolet.com

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe



 22
EL SOLC 
Desembre 2019 · Número 1

Certificat digital idCAT
El 18 de setembre 

de 2019, les persones 
que van reservar hora 
a l’Ajuntament, van 
poder obtenir el seu 
certificat digital id-
CAT. Per emetre’l tan 
sols cal el DNI o passa-
port i ser major de 18 
anys. Recordem que 
amb aquest certificat 
es pot treure l’informe 
de vida laboral, pre-
sentar instàncies als 
organismes públics i 
obtenir el certificat de Renda, entre d’altres. 

Programa de 
detecció precoç del 

càncer de còlon i recte
A partir de la ter-

cera setmana de se-
tembre de 2019, es 
començà a fer l ’en-
v iament  de car tes 
als veïns i veïnes de 
Montmajor d’edats 
compreses entre els 
50 i els 69 anys, invi-
tant-los a la segona 
ronda del programa 
de detecció precoç 
del càncer de còlon 
i recte a l'Àrea Bàsica 
de Cardona. Recor-
dem que durant la 
primera ronda (2016-2017) es va fer difusió del programa 
a través de xerrades poblacionals. Per aquesta segona 
ronda (2018-2019) es va fer la difusió via xarxes socials 
dels mateixos ajuntaments. A la carta es convidava a fer 
una prova molt senzilla a casa (recollir una petita mostra 
de femta) i s’explicava el procediment. La participació era 
voluntària. L'objectiu principal del programa és detectar 
lesions en estadi precoç, per tenir un millor tractament 
i més bon pronòstic.

Campanya de 
tractaments aeris 
de control de la 

processionària del pi
El passat dia 23 de setembre començà la campanya de tracta-

ments aeris de control de la processionària del pi. La superfície 
total d’actuació ha estat 17.500ha de 12 comarques (48 muni-
cipis). Es començà amb helicòpter per la Cerdanya i amb avió 
per l’Alt Urgell. A la Catalunya Central s’han fet tractaments a 
les següents comarques i municipis:

• Berguedà: Borredà, Espunyola, Gósol, Montclar, Montmajor, 
Viver i Serrateix.

• Solsonès: Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, Lla-
durs, Navès, Olius.

 El producte que s'ha utilitzat és biològic i per tant com-
patible amb l'agricultura ecològica. Al següent mapa es pot 
veure la superfície on s’han realitzat els tractaments al nostre 
municipi:

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe
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Formació del 
“Carnet Verd” Berguedà

El passat 28 de setembre es va dur a terme, a 
Montmajor, el curs de formació bàsic per a l’obtenció 
del carnet verd per a nous voluntaris d’ADF. Aquesta 
formació, organitzada pel Secretariat de Federacions i 
ADF de Catalunya i la Federació d'ADF's del Berguedà, 
és el primer pas per ser voluntari d’una ADF. El curs fou 
gratuït, per a participar-hi tan sols calia omplir el formu-
lari d’inscripció a la pàgina web del Secretariat. El curs 
impartit va anar a càrrec del Sr. Marià Masana, docent 
del Secretariat. Hi varen assistir unes 70 persones i la 
valoració general fou molt positiva. 

El Museu d’Art del Bolet 
al Pla de Puigventós 

El passat 6 d’octubre, el Museu d’Art del Bolet participà amb el seu 
expositor al 63è concurs de boletaires al Pla de Puigventós, Espinalbet 
(Castellar del Riu). La fira-mostra de productes relacionats amb el món 
boletaire (cistells, ganivets, joies, formatges i altres) tingué un èxit con-
siderable. Durant tot el matí es feren activitats d’educació ambiental, 
amb actuacions musicals i venda de productes de cuina del Berguedà. 
Es nomenaren els boletaires d’honor 2019, a destacar el Molt Honorable 
Sr. Quim Torra, President de la Generalitat de Catalunya. Es lliuraren 
els premis dels diferents concursos i hi hagué la sortida de la comitiva 
de Puigventós, encapçalada pel grup de la Falla, en direcció a Berga. 
A la tarda, després de l’audició de sardanes, hi va haver l’espectacular 
encesa i cremada de la Falla a la capital de comarca. 

Assessorament energètic
El passat 14 d’octubre, el Servei d’Assessorament Ener-

gètic del Berguedà (SAEB) va fer una xerrada informativa 
al local social de Montmajor sobre els descomptes en les 
factures dels serveis bàsics i pobresa energètica. Malgrat 
la poca assistència, les persones que van ser presents a la 
trobada van comentar que havia estat molt interessant i 
van poder rebre recomanacions de com aconseguir des-
comptes a nivell domèstic pel que fa a les factures de la 
llum en el cas de famílies nombroses, per exemple. 

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe
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La dinamitzadora de la Gent Gran, Dolors Serra, ve els dilluns a la tarda de les 16h a les 18.30h amb l’objectiu 
d’organitzar diverses activitats per a la Gent Gran. Aquesta figura la gestiona el Consell Comarcal del Berguedà 
des del 2018. Per exemple, una de les activitats d’aquesta tardor que ha estat molt ben rebuda, va consistir en 
anar a veure la trepidant comèdia de Los 39 escalones d’Alfred Hitchcock, al Teatre Kursaal de Manresa, el 13 de 
novembre. El 8 de novembre de 2019 es va sol·licitar l’activitat gratuïta sobre “Alimentació, dietes adaptades i 
activitats per un envelliment saludable”, del Catàleg d’activitats d’educació per la salut 2020 de la Diputació de 
Barcelona. Per altra banda, des de l’Ajuntament s’han adquirit alguns jocs de taula (com el Rummikub) per a que 
la gent gran pugui jugar dins el local social durant els dies que faci més fred.

Dinamitzadora de la gent gran
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Des de principi de tardor i durant tot el curs acadèmic, es pot gaudir de diferents activitats per a totes les edats 
i tots els gustos. Alguns dels exemples més destacats són: 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). Val la pena recordar que, per una 
banda, l’associació de dones es va crear l’any 2005, l’any vinent farà 15 anys, i en aquests moments hi ha 85 sòcies. 
I, per altra banda, l’associació de la gent gran va néixer el 2007. Durant aquest curs també es realitza l’activitat de 
ioga, teatre infantil i hipopressius. Als diferents cartells es pot consultar el dia, l’hora, el lloc i el cost.

Activitats d’hivern
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Sopar de veïns 
de les Alzines

El passat 19 d’octubre, es va fer l’esperat 
sopar de veïns de les Alzines. La urbanització 
de les Alzines ha pres la iniciativa de recuperar 
el sopar anual que ja s’havia organitzat fa anys, 
amb l’objectiu d’agermanar els veïns i veïnes i 
establir un marc de trobada. Hi van assistir unes 
18 persones i van coincidir amb les ganes de 
donar continuïtat al sopar de manera anual. A 
més, també es va llençar la idea de fer una cal-
çotada quan n’arribi el temps, i és que els veïns 
i veïnes troben sentit a compartir un espai i un 
temps. Bons encontres!

> ACTIVITATS I nOTÍCIeS DeL POBLe

Dinar de dones 
El 23 d’octubre de 2019 es va celebrar el dinar de les dones al Bar de Dalt de 

Montmajor. Es tracta del dinar anual que des de fa 3 anys organitzen “les dones 
del Mercat”. A l’àpat hi van assistir 34 dones amb ganes de repetir l’any vinent. 
I per molts anys!

Projecte pilot 
al Bibliobús 
Pedraforca 

Durant la tardor del 2019, dins el pro-
grama BiblioLab, s’engegà un projecte pilot 
d’innovació participativa: crear un arxiu digital 
obert que constitueixi un recull documental 
i fotogràfic dels focs que van afectar set mu-
nicipis de la comarca del Berguedà ara fa 25 
anys. Recordem que els laboratoris ciutadans 
digitals són un espai per al desenvolupament 
de les capacitats digitals dels ciutadans, amb 
un entorn que permet a les persones fer un ús 
eficaç de les tecnologies digitals obertes. La 
primera sessió dedicada al projecte es realitzà 
el 15 de novembre de 2019 al recinte de l’escola 
Gira-Sol, hi va assistir la Directora de l’escola, la 
Sra. Jordina Subirana, la Directora del Bibliobús 
Pedraforca, la Sra. Bernadet Vallvé, el Sr. Marc 
Aguilar i el Sr. Víctor Jiménez de BiTLAB (entitat 
sense ànim de lucre per a democratitzar l’accés 
a la cultura i la innovació a través de projectes 
comunitaris) juntament amb el Sr. Ramon Riba 
Esquius i el regidor de cultura Ramon Riba Gil, 
on es va exposar el projecte que es volia duu a 
terme en el nostre municipi dins del programa 
BiblioLab. Es preveu 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 durant els  focs de fa 25 anys.
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El 30 de novembre de 2019, en motiu 
del 20è aniversari del grup de Country Gran-
ger’s del Berguedà, es va fer una marató al 
Local del Comú de Montmajor. L’entrada era 
lliure i gratuïta tant per les maratons com 
pel concert. Aquesta associació va néixer 
a Montmajor el mes de setembre de 1999, 
amb la celebració d’una festa Country a 
l’acampada del Caravàning Club del Bages. 
El regidor de Cultura va organitzar un curs 
de ball Country i la resposta tant de per-
sones del municipi com del Berguedà, del 
Solsonès o del Bages, va ser molt positiva. 
Des de llavors, Granger’s del Berguedà ha 
comptat amb diferents professors de ball 
d’alt nivell. Des del 2002 fins aquest any, el 
grup ha estat a les mans del professor Víctor Esgueva, i a partir 
d’ara es comptarà amb un altre membre de l’associació per donar 

Granger’s del Berguedà celebra 20 anys
classes als principiants. Durant tots aquests anys, 
Granger’s del Berguedà ha celebrat multitud de 
trobades, ballades i concerts que, seguint la tradi-
ció del grup, es procura que siguin d’entrada lliure. 
L’assemblea de socis (formada per 30 membres) 
és l’òrgan suprem de presa de decisions, però és 
la Junta elegida en assemblea (organitzada amb 
7 socis) que gestiona el dia a dia. Actualment el Sr. 
Víctor Esgueva Abad és el President i la Sra. Pancri 
Martínez Rodríguez, la relacions públiques. 

Com dèiem, el dia 30 de novembre es celebrà 
el 20è aniversari. Veure l’ambient del Local del 
Comú de Montmajor ple a vessar, amb l’animat 
ambient del Country, va ser molt emocionant. La 
música en viu, les maratons i un sopar que aplegà  
més de 130 persones, va ser la millor festa que 

Granger’s del Berguedà podia organitzar per celebrar el seu 20è 
aniversari. Enhorabona, i per molts anys!
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El passat 15 de juny el Grup Teatral de 
Montmajor va presentar l’obra de teatre El 
trampós entrampat, que tingué molt bona 
acollida entre el públic.

Teatre

Dues setmanes després, el 30 de juny 
de 2019, es va representar al Local del 
Comú l’obra T’he enxampat, Caputxeta!, 
presentada pel grup infantil i juvenil de 
Montmajor.

Durant la tardor, el grup de teatre ha 
estat assajant els Pastorets, que enguany 
es faran uns fragments representatius dels 
Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. 
La representació serà el dissabte 28 de 
desembre a les 20.30h i en aquesta posa-
da en escena hi participaran gairebé una 
quarantena de persones ja que, a més de 
la gent del grup de teatre de Montmajor, 
hi participarà la Coral Cor Arrels de Mont-
major que donarà veu a les cançons de 
l’espectacle nadalenc i també hi haurà el 
grup de teatre infantil i juvenil, on els més 
petits faran un ball i els més grans aporta-

ran el seu bonic gra de sorra tot actuant 
amb la gent gran.  

Enguany fa 7 anys que va néixer el grup 
de teatre de Montmajor. El primer curs no 
va presentar cap obra de cara el públic, 
però el 2013 el grup s’estrenà amb l’obra 
Tràfic de safrà. El 2014 es va representar 
Ens ha caigut la sogra i, l’any següent, l’es-
pectacle va ser sota el títol de Un fanàtic 
del Barça. L’any 2016 es va representar 
Desdoblaments i l’any 2017 es va començar 
a portar a escena alguna obra nadalenca; 
es va fer El conte de nadal. El mateix any, 
també es va fer l’obra Una assegurança 
de mala mort i, el 2018, per les festes na-
dalenques, es va fer Els petits pastorets o 
anem a Betlem. 

D’altra banda, l’associació de la gent 
gran de Montmajor va fer possible que el 
passat 16 de novembre el grup de teatre 
“Els atrevits” portés l’espectacle Mercat de 
Montmajor en homenatge al tradicional 
mercat setmanal. Malgrat alguns proble-

mes tècnics i la poca assistència, va ser 
bonic -al final de l’actuació-, rememorar 
persones emblemàtiques i moments his-
tòrics del poble.
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T’agraden els bolets? Quants en coneixes? Saps la quantitat 
de tipus que n’hi ha? Quins són comestibles i quins et poden fer 
mal? Sabies que el Museu d’Art del Bolet de Montmajor ja té 16 
anys? T’animem a visitar-lo i a collir els bolets amb la mirada. 
La donació de les múltiples creacions de l’artista, la ceramista 
Josefina Vilajosana de can Gener de Tòlics de Gargallà, és un ho-
nor pel nostre poble. De fet, ella ha estat l’ànima i la fundadora 
del museu, i ha participat en exposicions tan interessants com 
la de Barcelona el 2014 “Tela i fang, l’art de pagès”, organitzada 
pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya; “Els 
bolets i la casa de pagès”, el 2017 a Reus, gràcies a la Diputació 
de Tarragona; o “Bolets i menges catalanes”, el 2019 a l’Epicen-
tre de Tremp, amb la col·laboració de la Societat Catalana de 
Micologia i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.

En el marc de promocionar el Museu d’Art del Bolet de 
Montmajor, en el número 248 del passat mes de juny de la 
Revista Pànxing, apareixia l’entrevista a la Sra. Carme Sellés, 

Museu d’Art del Bolet
actual responsable del funcionament del Museu. El museu de 
Montmajor té un valor comarcal, tant a nivell turístic com 
cultural, important. Amb més de 20 anys d’experiència en la 
gestió de diferents recursos del Berguedà, la Carme Sellés 
acceptà el repte de dinamitzar l’equipament, divulgar-lo i 
vetllar per a que rebi el merescut reconeixement. A més, des 
del museu es fa una tasca de sensibilització i conscienciació 
sobre la importància de respectar els boscos. Sense oblidar 
l’oferta didàctica i tallers pels nens i nenes. Recordem que el 
museu s’obre de forma permanent els caps de setmana i entre 
setmana es realitzen visites amb concertació prèvia. Per a més 
informació: www.museudelbolet.cat

També es preveu promocionar el Museu del Bolet lliurant 
entrades 2x1 per visitar el Museu per cada pizza de la pizzeria 
Vidalba, de la Plaça Sant Pere de Berga, que precisament fan 
l’especial pizza dels bolets. També es van repartint tríptics del 
Museu a diferents punts d’interès de la comarca.

Colla de Geganters del Comú de Montmajor

Els gegants de Montmajor, 
uns gegants pagesos 

Com bé ens explica un dels  responsables de la Colla de 
geganters del Comú de Montmajor, David Tristany, si ens endins-
em en el panorama geganter català trobarem diferents tipologies 
de gegants, per exemple: centenaris, històrics, prehistòrics, reis, 
medievals, bojos, tèxtils, i també pagesos, com seria el cas dels 
gegants de Montmajor. 

Durant el franquisme hi havia la tendència de construir gegants 
reis, i crear models semblants arreu. Però a partir de les dècades 
dels anys 70 i 80 del segle passat, tot això va anar canviant. Són 
moments en què l’interès per la cultura popular catalana creix, 
es recuperen les tradicions, i molts municipis creen per primera 
vegada els seus propis gegants. Aleshores es busca que aquests 
tinguin relació amb el municipi que representen, és com una ma-
nera d’apropar-los encara més al poble. Serà en aquest moment 
quan apareixeran figures relacionades amb oficis antics, llegendes, 
balls populars, i també amb el món rural. 

Precisament a la ciutat veïna de Solsona, el mestre geganter 
Manel Casserras i Boix (1929-96) és un dels escultors que comen-
çarà a introduir aquest nou tipus de figures, al mateix temps que 
fa créixer considerablement el patrimoni geganter de Catalunya. 
L’any 1988 construeix els gegants de Montmajor, una de les moltes 
parelles de pagesos que va crear, sempre mantenint una tècnica 
tradicional i una gran qualitat artística, que es pot veure en acabats 
com els ulls de vidre. 

Però els nostres gegants, a més d’identificar-se amb la pagesia, 
activitat molt present a Montmajor, també se’ls afegeix la sem-

blança de dos personatges carismàtics del poble, concretament, 
“el Casanova” recorda un dels promotors del mercat setmanal, i “la 
Pubilla Xica” una dona rural que tenia molta estimació pels animals. 
Però, més enllà d’aquestes curiositats i de l’aparença de les figures, 
els gegants són uns elements patrimonials que tenen un lloc espe-
cial en el conjunt de festes i tradicions del Comú de Montmajor.

esbossos previs a la construcció dels gegants de Montmajor, dibuixats pel 
mestre Manel Casserras Boix



 30
EL SOLC 
Desembre 2019 · Número 1

> SOM CULTURA

Activitats dins i fora de Montmajor
En aquest primer número de El Solc, la Colla de geganters del 

Comú de Montmajor vol donar a conèixer les diferents activitats 
que ha portat a terme en aquesta segona meitat del 2019, tant 
dins com fora de Montmajor. En aquest mig any han participat 
en quatre esdeveniments al nostre municipi: 1) El diumenge 1 de 
setembre, a la tarda, els gegants i nans van ballar a la plaça del 
Mercat per celebrar la Festa Major d’enguany. 2) El diumenge 8 
de setembre van ser presents al nucli de Correà, on van actuar 
després de l’ofici i del concert de la coral Arrels de Montmajor. 
3) L’11 de setembre van celebrar el 24è Mercat i Tradició. En-
guany, les colles convidades van ser: Calaf, Castellbell i el Vilar, 
Espinalbet, Gironella, Guixers, Puig-reig, La Seu d’Urgell, Taradell 
i Montmajor. 4) El dissabte 19 d’octubre de 2019, els gegants, 
nans i el gegantó Tocat del Bolet, van estar exposats davant del 
Museu d’Art del Bolet de Montmajor, en motiu de la jornada de 
portes obertes a aquest equipament i la celebració de la prime-
ra Fireta “Tocats pels Bolets”, organitzada per l’Ajuntament de 
Montmajor.

Pel que fa a les sortides fora de Montmajor, esmentar als Hos-
talets de Balenyà (6 de juliol de 2019), Calaf (27 de juliol de 2019) 
i la Seu d’Urgell (24 d’agost de 2019). Es tracta d’una colla activa 
que, durant aquests darrers mesos, també ha visitat diversos 
indrets del Berguedà: 1) a la festa major de Fonollet (a final de 
setembre, Puig-reig), 2) a les trobades geganteres d’Espinalbet 
(tercer diumenge d’octubre), a la Fira de Sant Martí de Puig-reig 
(novembre) i, finalment, com a última sortida de la temporada 
2019, a la vila de Gironella, per la fira de la Puríssima.

Ballada final del Mercat i Tradició 2019 a la plaça del Mercat de Montmajor

Gegants de Montmajor a la Seu d’Urgell el passat agost de 2019

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

Podeu seguir la seva activitat a: 

Twitter: @MontmajorGegant 
Facebook: Gegants De Montmajor 

Instagram: gegantsmontmajor
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Festa Major de Codonyet 
El 27 i 28 de juliol de 

2019 es celebrà la festa 
major de Codonyet (Sorba). 
El dissabte 27 a les 21.30h 
del vespre es va gaudir del 
sopar popular seguit del 
gran ball amenitzat pel 
grup Trifàsyc. El sopar va ser 
un èxit, hi van assistir unes 
120 persones. I, si hi sumem 
les que es van afegir al di-
vertit ball que hi va haver 
a continuació, la festa va 
aplegar a un bon conjunt de 
persones. El diumenge 28 a 

Festa Major 
de Sant Feliu 

de Lluelles
L’1 d’agost de 2019 va ser 

la Festa Major de Sant Feliu. 
Com cada any, la parròquia 
de Sant Feliu de Lluelles va 
celebrar els seus patrons, 
Sant Pere Ad Víncula i Sant 
Feliu Africà. Desenes de ve-
ïns van participar a la missa 
i, seguidament, es va viure 
un animat dinar de ger-
manor al restaurant Santa 
Llúcia de Navès.  

Festa Major 
de Preixana

El 15 d’agost de 2019 es va celebrar 
la Festa Major de Preixana i, com cada 
any, es va fer la tradicional missa i el 
vermut en sortir

les 12h del migdia es va oficiar la missa solemne a Sant Jaume de 
Codonyet. En sortir, es va oferir un aperitiu per a tothom. Malgrat 
la previsió de mal temps durant aquell cap de setmana, finalment 
va fer uns dies esplèndids i es va poder gaudir plenament de la 
Festa Major.
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Festa Major de Montmajor
El poble va donar la benvinguda a 

la Festa Major amb una aclucada d’ull 
simbòlica al procés convuls que està 
travessant el nostre país amb les senyalit-
zacions a les diferents entrades del poble 
“Montmajor. Municipi de la República 
Catalana”. Del 26 d'agost al 2 de setem-
bre Montmajor va viure una nova Festa 
Major, farcida de sorpreses i varietat. Es 
realitzaren actes culturals, esportius, 
musicals i festius oberts a tothom.

La participació i implicació de molts 
veïns i veïnes deixà palesa la idea de que 
fer festa major és fer poble. I que està a 
les mans de tots i totes reinventar una 
festa que satisfaci a molts. Dels múltiples 
actes, no és fàcil destacar-ne alguns per 
sobre dels altres, ja que cada activitat va 
ser particular i amb els seus ingredients 
únics. Tota la traca prèvia del 26, 27 i 
28 d’agost, amb el torneig de futbol 
sala, la triatló infantil, i les masterclass 
d’hipopressius i ioga, va tenir molt bona 
acollida. Els plats forts van arrencar els 
dies 29 i 30 amb el country, el teatre i un 
exitós sopar a la fresca, seguit de la nit 
jove. El dissabte 31 d’agost, amb la cursa 
d’orientació en família, la zumba, la festa 
de l’escuma, el concurs de botifarra, el 
berenar pels més menuts, l’espectacle 
infantil, el sopar hawaià a la piscina i 
les havaneres amb Cavall Bernat, va ser 
un non stop d’actes on gaudiren petits 
i grans. El diumenge 1 de setembre, 
l’especial concert del Cor Arrels de 
Montmajor durant la celebració de la 
missa, no deixà indiferents als assistents, 
que tot seguit van poder aplegar-se a la 
plaça del mercat fruint de l’actuació de la 
colla castellera dels Castellers de Berga i, 
seguidament, del vermut popular. El tri-
angular de futbol, la ballada de gegants i 
el ball de tarda-nit culminaren la jornada. 
I, finalment, ens vam acomiadar de la 
festa major el dilluns dia 2 de setembre, 
amb el ball i la botifarrada popular. 
Per causes meteorològiques, la cursa 
d’obstacles es va ajornar al diumenge 8 
de setembre, i no va deixar indiferents 
als més intrèpids. El concurs fotogràfic 
d’Instagram, també va ser una novetat 
d’aquest any. El següent recull de fotos 
en són un bon record:

Lliurament de premis de la triatló infantil el 27 d’agost

Torneig de futbol sala a la pista poliesportiva el 28 d’agost
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Country amb els Granger’s del Berguedà el 29 d’agost Teatre amb l’obra “el trampós entrampat” el 29 d’agost

Lliurament de premis del torneig de futbol sala el 29 d’agost Sopar a la fresca al nucli del poble el 30 d’agost

espectacle infantil amb “Tot és possible” el 31 d’agost

Zumba i festa de l’escuma el 31 d’agost Havaneres amb “Cavall Bernat” el 31 d’agost
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el rom cremat a la mitja part de les havaneres el 31 d’agost Actuació dels Castellers de Berga l’1 de setembre

Ballada dels gegants i nans l’1 de setembre

Ball de tarda nit amb el grup Xàkara l’1 de setembre Ball de tarda vespre amb Cafè Trio el 2 de setembre

> SOM CULTURA

Cursa d’obstacles l’esquella el 8 de setembre
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El passat 8 de setem-
bre, fou festa grossa a 
Correà. La Festa Major 
de Correà se celebra 
sempre entre el primer 
i el segon cap de setma-
na del mes de setembre. 
És un dia de celebració 
per a tot el veïnat de 
Correà, en què tots ple-
gats es poden reunir, 
amb una bona excusa 
festiva. Es comença amb 
una missa solemne a les 
12h del migdia a la par-
ròquia de Sant Martí de 
Correà, que acaba amb 
l'actuació del Cor Arrels 
de Montmajor. Seguidament, els Gegants de Montmajor, ens 
obsequien amb uns quants balls, en els que hi poden participar 
la mainada del poble. I, per acabar d'arrodonir el matí, s'ofereix un 
aperitiu per a tothom. A les 18h de la tarda, hi ha un gran ball al  
local de l'Espunyola, que serveix per fer el tancament de la festa, 
tot regalant a totes i tots els assistents una copa de cava, per brin-
dar que la festa major de Correà segueix viva i per molts anys!

Festa Major de Correà

Mercat i tradició a Montmajor

Com cada 11 de setembre, Mont-
major va viure el 24è mercat amb les 
tradicionals parades i amb la cercavila 
de gegants, que culminà a la plaça del 
Mercat amb la ballada general. Des-
prés dels parlaments de l’alcaldessa, 
enguany s’homenatjà a Montserrat Ca-
elles, autora del llibre de versos titulat: 
De la memòria al paper (2017). També es 
va fer un homenatge pòstum a Miquel 
Altarriba, qui durant molts anys va ser la 
veu del Mercat i tradició. L’amenaça del 
mal temps no va impedir la celebració 
de la jornada. El dinar de germanor al 
Local del Comú aplegà a més de 300 
persones. 

Montmajor era un gran lloc de tro-
bada entre els veïns del municipi, dels 
municipis veïns i de les comarques veï-Cursa d’obstacles l’esquella el 8 de setembre
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Tocats pels bolets!

El passat 19 d’octubre de 2019, Montmajor es va estrenar 
amb la primera edició de la festa “Tocats pels Bolets”. Durant el 
matí, hi va haver jornada de portes obertes per conèixer de prop 
el Museu d’Art del Bolet, que va rebre una afluència d’unes 150 
persones. La plaça del Mercat quedà engalanada de 20 paradetes 

nes. Era un lloc de negoci, d’intercanvi, de compra-venda, 
de llargs esmorzars a la fonda i de llargues converses al 
costat de la bassa o a la plaça. La festa del Mercat i tradició 
a Montmajor fa honor a la pagesia i el món rural, la vida a 
pagès i fer de pagès. L’any vinent, coincidint amb el 25è 
aniversari de la festa, hi ha la intenció d’introduir algunes 
novetats. Visca la Diada, i visca Catalunya!

> SOM CULTURA
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de manualitats, 7 carpes de tasts gastronòmics, un taller de xocolata, i un 
celler de tast de vins. Hi hagué un vermut musical on poguérem gaudir 
d’Aquell Parell i de la Laura Luceño. El tast gastronòmic va consistir en 
tapes de proximitat relacionades amb els bolets. La valoració de la festa 
va ser molt positiva, i el degoteig de públic al llarg de tot el matí esperona 
al Consistori a dissenyar una segona edició en un format similar per la 
propera tardor. Tant els assistents com els participants a les parades els 
va quedar, globalment, molt bon regust. Salut i bolets!

> SOM CULTURA
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El Bibliobús 
embolica 
la troca

El 21 d’octubre de 2019 el Bibliobús Pedraforca 
va fer un espectacle pels alumnes de l’escola Gira-
sol al Local del Comú. L’obra duia per títol “Embo-
licant la troca” i es tractava d’un conte teatralitzat, 
musical i de titelles. Amb aquest espectacle es pre-
tenia potenciar la creativitat, mostrant que amb 
la imaginació i els elements que un tingui a prop, 
es pot jugar i crear, sense necessitat de caure en 
el consumisme. L’espectacle donava importància 
al desenvolupament afectiu, a valorar i estimar 
l’entorn i els animals i convidava a reflexionar 
sobre el valor de l’aparença i la incoherència de 
voler aparentar. Es potenciava l’expressió artística 
amb música i cançons, compostes expressament 
per l’obra, que ajudaven a obrir els sentits i a es-
timular la concentració i comprensió d’una forma 
dinàmica i divertida.

Pessebre Vivent 
de Vilandeny

Vilandeny està ubicat dins del terme municipal de Navès 
però el pessebre vivent tradicionalment ha estat  organit-
zat per la Comissió de festes de Gargallà. El pessebre es 
va començar a fer l’any 1990, l’any vinent farà 30 anys. Als 
seus inicis, la gent que participava al pessebre era només 
de la parròquia de Gargallà però, anys més tard, es va obrir 
a tothom i actualment hi actuen i ajuden gairebé tot Sorba, 
algú de Gargallà i gent de Cardona. Aquest Nadal, les actu-
acions són els dies 25 i 26 de desembre, 29 de desembre i 
1 de gener, amb dos passis, el primer a les 19h i el segon a 
les 20h del vespre. 

Festa Major d’hivern 
de Gargallà

El passat 30 de novembre es va celebrar la festa major 
d’hivern de Gargallà. Durant la missa es van cantar els goig 
de Sant Andreu i, en acabar, es va oferir un vermut per a 
tothom. Recordem que la festa major d’estiu serà el 17 de 
maig de 2020, amb la missa solemne cantada pel Cor Arrels 
de Montmajor, concert per la mateixa coral, ballada de ge-
gants del Comú de Montmajor i un aperitiu per a tothom. A 
la tarda, ball al local de Gargallà.
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Llar d’Infants “El Cucut”
La llar d’infants municipal El 

Cucut de Montmajor va obrir l’any 
2003. És un centre educatiu que 
aculls a nens i nenes de 4 mesos 
a 3 anys i és l’inici d’una etapa 
educativa que continuarà des-
prés a l’escola. La ràtio és de dues 
mestres a l’aula, una d’elles és la 
directora, i el nombre d’infants va-
ria segons el nivell educatiu amb 
un màxim de 15 infants. El número 
total de nens i nenes matriculats a 
El Cucut en aquest curs 2019-2020 
és d’un total de 5 infants. L’horari 
és de 9 a 17h i és flexible adaptant-
se a les necessitats específiques 
de cada família. Els materials i els 
recursos que es troben són adap-
tats a cada edat.

L’espai està ubicat dins el re-
cinte escolar de l’Escola Gira-Sol 
on es comparteixen espais comuns com el pati dels petits. Això 
fa que hi hagi contacte directe entre la llar i l’escola i potencia la 
relació entre els infants.

S’ofereix el servei d’acollida de 8 a 9h del matí i el servei de 
menjador a partir de les 12h. L’empresa responsable del menjador 
durant aquest curs és el càtering el TEC de Súria. Al migdia hi ha 
servei dormitori i a la tarda hi ha berenar a partir de les 16h.

L’escola bressol considera que una bona relació i comunicació 
amb les famílies és imprescindible si es vol assegurar que l’estada 
dels infants sigui el més agradable i profitosa possible. És per això 
que es potencia a través de les entrevistes, reunions, informes, 
tallers i la festa de final de curs. En un entorn privilegiat i en un 
marc de treball on l’atenció personalitzada és clau, s’ofereix una 
experiència valuosa per als infants.

Durant l’estiu, l’Ajuntament va realitzar tasques impor-
tants de manteniment i neteja a l’escola, de les que en 
destaquen la pintura dels passadissos d’ambdós pisos i els 
intèrfons. El nou equip directiu de l’escola Gira-sol de Mont-
major, va treballar de valent durant l’estiu per tal de deixar 
l’escola amb les millors condicions i poder implementar el 
seu projecte educatiu durant el curs acadèmic 2019-2020. El 

Fem escola... a l’estiu!
6 de setembre es varen reunir: l’Ajuntament, l’escola, l’AMPA 
i l’empresa d’extraescolars Xalem per consensuar decisi-
ons referents al funcionament de l’actual curs escolar. Per 
exemple, s’acordà que l’Ajuntament pagaria la meitat de les 
places que faltessin per cobrir de les extraescolars per tal que 
les activitats es poguessin dur a terme, ja que es considera 
important la presència d’aquest servei al poble.
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Aquest curs hi ha hagut canvis en 
l’equip directiu de l’escola i l’equip de 
mestres. La Jordina Subirana, Directora 
de l’escola Gira-sol, juntament amb 
Anna Lladó, secretària, encapçalen el 
repte de la direcció de l’escola verda, 
rural i que, juntament amb l’escola d’Ol-
van, formen la ZER Baix Berguedà. De 
forma progressiva, es va implementant 
un model educatiu de gran qualitat, 
innovador i capdavanter pel que fa a 
la metodologia d’ensenyament cons-
tructivista i d’aprenentatge significatiu 
i experimental. La importància que es 

L’escola també es renova
dona a la transversalitat dels continguts, 
a la interdisciplinarietat dels projectes 
i als racons multinivells, es considera 
fonamental. Es treballa d’una manera 
molt vivencial i es dona importància al 
maneig de les emocions i a l’adquisició 
d’hàbits (d’higiene, de socialització, 
d’autonomia, de respecte, etc.). Cer-
tament, es tracta d’un model d’escola 
singular que cada vegada atrau a més 
famílies.  

A l’escola Gira-sol, enguany hi ha 56 
alumnes matriculats. A P3 hi ha 10 alum-
nes, a P4 5 i, a P5 n’hi ha 11. Això fa un 

L’equip de mestres està format pels següents professionals: 

Mestres de cada curs:
Educació Infantil: P3 i P4: Flors Camacho.
Educació Infantil: P5: Núria Pujols i Jacint Bernaus.
Cicle Inicial (1r i 2n): Jordina Subirana, directora.
Cicle Mitjà (3r i 4t): Montserrat Amat.
Cicle Superior (5è i 6è): Anna Lladó, secretària.

Mestres de suport a infantil i primària: 
Gemma Espalter.

Mestres itinerants:
Educació Física: Alba Perarnau.
Educació Musical: Neus Comellas.
Educació Especial: Gemma Espalter.
Especialista d’Anglès: Marta Simon, David Torreblanca.
Mestra de Religió: Pilar Torra.

Serveis Educatius Comarcals:
Psicopedagoga: Mireia Puy.

Administrativa:
Montse Soler.

Equip de menjador:
Trini Cozar, Griselda Puig, Marta Solanich. 

I, pel que fa al calendari escolar del curs 2019-2020, queda 
confeccionat de la següent manera:
El curs comença el dia 12 de setembre i acabarà el 19 de juny.
Les vacances de Nadal comencen el dia 21 de desembre fins el 
dia 7 de gener, ambdós inclosos. 
La setmana Santa és del 4 al 13 d’abril, ambdós inclosos.
Es farà jornada intensiva el 20 de desembre i del 8 al 19 de juny.

total de 26 alumnes a educació infantil 
repartits en dues aules, l’aula de P3 i P4 
amb 15 alumnes i l’aula de P5 amb 11 
alumnes. A primària són 30 alumnes: a 
primer curs hi ha 4 alumnes i a segon 
curs hi ha 3 alumnes; això vol dir que a 
l’aula de cicle inicial són 7 alumnes. A 
tercer curs hi ha 7 alumnes i a quart curs 
n’hi ha 5; i això significa que a l’aula de 
cicle mitjà són 12 alumnes. Finalment, a 
cinquè curs són 6 alumnes i a sisè curs 
són 5, de manera que a l’aula de cicle su-
perior són 11 alumnes. Podem veure-ho 
més gràficament a la següent taula: 
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Dies festius:

4 novembre de 2019 (Lliure disposició).

24 de febrer de 2020 (Lliure disposició).

4 de maig de 2020 (Canviada pel 2 de setembre, festa local).

11 de juny de 2020 (Festa local: Corpus).

12 de juny de 2020 (Lliure disposició).

Festes a l’escola:

Castanyada: Dijous 31 d’octubre.

Festa de Nadal (alumnes): Dimarts 18 de desembre.

Dijous Llarder: Dijous 20 de febrer.

Carnestoltes: Divendres 21 de febrer.

La Mona: Divendres 3 d’abril.

Sant Jordi: Dijous 23 d’abril.

Trobada de ZER: Divendres 5 de juny a Olvan.

Comiat 6è i fi de curs: Divendres 19 de juny.

Des de l’inici de curs s’han vingut realitzant moltes activitats, 
algunes de les més rellevants d’aquest primer trimestre són: la 
setmana de vaga per la Terra, convocada a tot el món del 20 al 
27 de setembre, la participació al concurs de dibuix infantil de 
la Penya Boletaire de Berga per part dels alumnes de primària, 
l’enquesta al voltant de si els nens i nenes havien anat alguna 
vegada al Museu d’Art del Bolet, duta a terme pels alumnes de 
cicle inicial, un taller de reanimació pels nens i nenes de quart curs 
i cicle superior -a càrrec d’una pediatra del CAP de Cardona-, les 
colònies de primària de La ZER a La Closa, a Castellar de n'Hug, la 
participació a la jornada europea de conscienciació de l’aturada 
cardíaca, la visita al Museu d’Art del Bolet i el posterior taller de 
xocolata al Local del Comú, la visita a l’exposició de l’obra pictòrica 
del mestre berguedà Joan Ferrer “El tacte de la llum”, al convent de 
Sant Francesc de Berga, la celebració de la castanyada, les sortides 
a teatre dels diferents cicles, el taller conta contes de coeducació 
pel cicle inicial amb el conte La meitat d’en Jan, les aportacions per 
part de les famílies organitzades per la comissió de convivència, 
les anades al teatre, i moltes coses més! 

Actes entorn de la setmana de vaga per la terra, del 20 al 27 de setembre
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Les colònies a la Closa amb els alumnes de primària de la ZeR, del 9 a l’11 
d’octubre 

Alumnes de cicle inicial fent una enquesta a la resta d’alumnes, a principi 
d’octubre

Visita al Museu d’Art del Bolet i taller de xocolata (cicle inicial i mitjà), el 25 d’octubre

Participació a la jornada europea de conscienciació de l’aturada 
cardíaca, el 16 d’octubre

Visita al Museu d’Art del Bolet i taller de xocolata (infantil), el 25 d’octubre 

> FeM eSCOLA
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Mencionem també que el passat 8 de novembre es van sol-
licitar dues activitats gratuïtes del Catàleg d’activitats d’educació 
per la salut 2020 de la Diputació de Barcelona. La primera, titulada 
“L’esmorzar és la clau”, adreçada al cicle inicial, i la segona activitat, 

Visita al Museu d’Art del Bolet i taller de xocolata (cicle superior), el 25 d’octubre Festa de la castanyada, el 31 d’octubre (I)

Festa de la castanyada, el 31 d’octubre (II)

Un pare explica la tasca dels bombers als alumnes d’educació infantil i cicle 
inicial, el 27 de novembre

Taller de coeducació: “ni fades ni prínceps”, el 20 de novembre

els alumnes d’educació infantil van a veure l’obra “el planeta Mart” al teatre 
de Berga el 13 de novembre

sobre “Vaig net i estic content” per dur-la a terme amb els alumnes 
de cicle superior.
Per qualsevol consulta a l’escola Gira-sol: 93 824 61 52 / 
a8021983@xtec.cat / http://agora.xtec.cat/ceipgira-sol

> FeM eSCOLA
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L’AMPA de l’Escola Gira-sol
L’AMPA de l’escola Gira-sol es re-

munta a l’any 1991. Amb el pas del 
temps, ha sofert diferents modifica-
cions, tant pel que fa als estatuts com 
a les seves modalitats de funciona-
ment. Les funcions de l’AMPA són: 1) 
Donar suport a mares, pares, mestres, 
alumnes i també a l’equip directiu de 
l’escola i de la ZER per tal de millorar la 
qualitat de l’ensenyament que reben 
els infants, 2) Promoure la participació 
de les mares i pares a la comunitat 
educativa, 3) És un espai de reflexió 
que permet a mares i pares reflexionar 
i opinar sobre el funcionament quoti-
dià de l’escola i sobre temes generals 
d’educació, 4) Participar en la presa 
de decisions i de govern de la ZER 
mitjançant un representant al Consell 
Escolar, i 5) Administrar i gestionar els 
recursos que aporten els associats.

L’AMPA ha de procurar construir 
ponts entre mares, pares, mestres i 
infants. I buscar l’entesa, la bona comunicació i la interrelació entre 
tots els agents implicats. La comunicació és clau i és necessari que 
sigui fluïda, que es comuniquin els dubtes, desacords i neguits, 
per tal de construir entre totes i tots un bon clima d’entesa. L’AMPA 
s’organitza a partir d’una Junta Directiva -formada per la Presiden-
ta, la secretària i la tresorera-, i a través de les comissions -cada 
comissió té una persona representant-. En aquests moments, 

l’AMPA està formada per 7 comissions: 
convivència (mixta), medi ambient 
(mixta), menjador, festes, pati, extra-
escolars i sant Jordi.

En les passades eleccions de la Jun-
ta Directiva, celebrades el mes de juny 
de 2019, les famílies elegides foren les 
que es mostren a continuació:  

Montse Perarnau i Jordi Cortizo (10 
vots): President/a

Bernadeta Vallbé i Joan Soler (8 
vots): Secretari/a

Olga Barcons i Aimar Boixadé (8 
vots): Tresorer/a

Una de les activitats oberta a tot-
hom organitzada per l’AMPA durant 
aquesta tardor va ser la caminada po-
pular. Amb un fred hivernal, una bona 
colla de valents -una cinquantena 
de persones entre petits i grans- van 
participar a la caminada. Satisfets i 
orgullosos, junts i millors, fem poble!

També es vol recordar que aquest any l’AMPA ven participa-
cions de la Grossa de Cap d’Any 2019 i us animem a col·laborar 
amb l’associació!

Per posar-vos en contacte amb l’AMPA, aquest és el seu correu 
electrònic: ampagirasolmontmajor@gmail.com
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Des de l'Ajuntament sorgeix la iniciativa d'escriure la història 
de l'Escola de Montmajor. No és una tasca senzilla, i cal començar 
des del principi. Però si ho aconseguim segur que serà un treball 
que ens farà sentir orgullosos de la labor realitzada! Per això es 
proposà crear una Comissió Històrica per tal d'organitzar-nos, 
recopilar informació, fotografies, redactar, situar cronològicament 
les descobertes, i un llarg etcètera! Aquesta Comissió està formada 

 

Fem memòria històrica de l’escola

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

per: la regidora d’ensenyament i comunicació de l'Ajuntament, la 
Directora de l’escola Gira-sol, alguns antics mestres, exalumnes 
i totes aquelles persones voluntàries que vulguin participar i 
col·laborar en aquesta tasca. Tots aquells i aquelles que estigueu 
interessats a posar el vostre gra de sorra en aquesta recerca poseu-
vos en contacte amb la Montse Davins (ja sigui per telèfon: 654 
633 062 o correu electrònic: mondavins@gmail.com). 

De fet, el passat 8 de novembre va tenir lloc la primera reu-
nió de la Comissió Històrica i va servir per començar a posar fil a 
l’agulla en aquesta aventura. Es donà la benvinguda als membres 
del grup de treball, es compartí l’origen de la idea i el propòsit a 
assolir, es presentà l’esquema del treball, es va compartir què podia 
aportar cadascú i es va fer una primera distribució de tasques.

Des del curs 2017, les activitats extraescolars de Montmajor són gesti-
onades per l’AMPA de l’escola Gira-sol i les realitza l’empresa de Casserres 
Xalem. Aquest curs acadèmic 2019-2020, les activitats que es duen a terme 
són: multiesports i motricitat (els dilluns), anglès (els dimarts), música (els 
dimecres) i zumba, amb dos grups (els dijous). Durant els mesos de març, 
abril, maig i juny també es farà motocròs. Per a més informació podeu 
posar-vos en contacte amb: 
xalem@xalem.cat

Les activitats extraescolars al poble

A banda de les activitats descrites, a nivell 
d’iniciativa privada, des de l’any 2013 es realitza 
hoquei patins per nens i nenes d’entre 4 i 16 anys. 
Es fa els dijous, a les 16.30h amb el grup de nivell 
inicial, i a les 17.50h amb el grup de nivell avançat. 
L’activitat esportiva va a càrrec del Karles Querol. 
Per a més informació: 
hoqueimontmajor@gmx.com
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 Sabies que Montmajor és el municipi més extens de la 
comarca amb 75,83Km2?

Sabies que el nostre municipi no només comprèn les antigues 
parròquies (Montmajor, Gargallà, Sorba, El Pujol de Planès, Sant 
Feliu de Lluelles, una part de la parròquia de Correà) sinó també 
els enclavaments de Comaposada i Canals de Catllarí (situat als 
Rasos de Peguera) al Berguedà i Valielles al Solsonès?

Sabies que els dos rius que redefineixen el terme municipal 
són la riera de Navel per l’orient i l’Aigua d’Ora per ponent?

Sabies que la riera de l’Hospital baixa dels cingles de Taravil i 
desemboca a la riera de Navel?

Sabies que el primer fogatge1 de què disposem és el que es 
va fer entre 1365 i 1370 i ens dona informació de Montmajor, 
amb 4 focs?

Sabies que en els llibres parroquials es constata l’existència de 
cases que no s’anomenaven al fogatge?

Sabies que a partir del s. XVI es produeix un creixement pro-
gressiu de la població i que la prosperitat agrícola de la primera 
meitat del s. XVII es tradueix amb l’edificació de nous masos?

Sabies que a la dècada del 1650, coincidint amb l’epidèmia de 
la pesta, la mitjana de naixements va disminuir al 3% anual?

Sabies que a partir del 1700 ja es disposa dels censos moderns 
que comptabilitzen el total de la població per habitants i ens 
permeten conèixer les dades demogràfiques d’una manera més 
precisa?

Sabies que durant els primers vint anys del s. XVIII hi ha un 
increment de la mortalitat al municipi i que els albats2 representen 
el 35% del total de defuncions del període?

Sabies que a final del s. XVIII hi ha un ritme ascendent de pobla-
ció, amb una mitjana de 6,3 naixements i 3,6 defuncions l’any?

Sabies que el 1857 Montmajor arriba al seu punt àlgid de po-
blació amb 1.239 habitants (16,3 habitants/quilòmetre) coincidint 
amb un període de prosperitat agrícola? 

Sabies que fins a final del s. XIX, coincidint amb la guerra car-

lina, a Montmajor es redueix la població en un 45%?

Sabies que durant els primers cinquanta anys del s. XX l’aug-
ment és progressiu fins arribar l’any 1950 a la xifra de 1.016 
habitants?

Sabies que a partir dels anys seixanta el municipi ha anat per-
dent població i que actualment hi ha 477 habitants?

Sabies que el nucli urbà que dona nom al municipi, Montmajor, 
ve d’un caseriu on fou traslladada, el 1918, l’església parroquial 
de Sant Sadurní?

Sabies que el mercat de Montmajor es remunta al 1929? 

Sabies que hi ha un gran nombre de dòlmens escampats pel 
territori municipal?

Sabies que la part meridional del municipi segurament va ser 
repoblada per Guifré I el Pelós?

Sabies que l’església romànica de Santa Maria de Sorba conté 
una antiga església d’època visigòtica?

Sabies que l’església de Sant Miquel de Sorba és notable per 
la seva planimetria pre-romànica?

Sabies que el Martyrium de Sant Eudald és del s. VI i que és 
l’edifici religiós més antic del Berguedà?

Sabies que la decoració dels tres absis de Sant Esteve del Pujol 
és llombarda (s.XI)?

Sabies que...? 

Coneix el teu municipi, estima el nostre patrimoni. 

Donem valor al llegat del nostre poble, ajuda a conservar-ne 
el patrimoni històric i cultural. 

Font: VVAA (1999). “Montmajor. Un municipi de sis parròquies”. 
A: L’EROL. Revista Cultural del Berguedà, 63.

Sabies que...?

1 Els primers documents que ens permeten disposar d’un recompte de la població són els fogatges, que constaten el nombre de cases o focs que 
tenien obligació de contribuir fiscalment al manteniment de la Corona.

2 Nens que es morien abans d’arribar als 10 anys.
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Va de parròquies

El castell i el temple parroquial estaven situats al Tossal de can 
Sabata i de can Barri vell. El 1737, a la parròquia de Montmajor, 
hi havia 21 cases i casetes i unes altres 10 eren de la parròquia de 
Querol. A la zona baixa hi havia poques cases, i des del s. XVIII es 
començà a anomenar els Plans. Les famílies que hi vivien havien 
d’anar a missa i fer els enterraments a l’antiga església parroquial 
i el rector i gran part de les famílies van demanar al Bisbat que 
s’edifiqués una església al peu de la costa. El 1910 es formà una 
junta local per recaptar diners per a la construcció del temple. 
El rector Mn. Enric Pellicer -que invertí 250 pessetes de la seva 
butxaca per construir la rectoria-, figurava en primer lloc, però el 
president era en Josep Company i els vocals: Joan Torrabadella, 
Josep Comellas, Antoni Sabata, Esteve Vilaredes i Ramon Riba. El 
1911 la nova rectoria del peu de la costa ja era habitable. Com que 
el centre de culte es va desplaçar, el 1912 les cases de la Selva, Sel-
vota, Vilaborrell i Carolet -que havien estat de Querol-, van passar 
a la parròquia del Pujol de Planès. Amb un pressupost de 10.000 

En aquest número 1 del Butlletí Semestral El Solc,  
parlarem de Sant Serni de Montmajor

pessetes, el projecte tirà endavant el 1921. Es desmuntà l’església 
vella per aprofitar-ne les pedres i el 1922 es va inaugurar la nova 
església. Alguns anys més tard es va fer la caixa del campanar i 
el 3 de setembre de 1950 es va fer la solemne benedicció de la 
campana. De les cases antigues, n’hi havia de tancades i altres 
que només eren habitades alguns dies, però es formà una placeta 
enmig de tres cases i el 1929 s’hi començà a celebrar el mercat 
setmanal dels dimecres. No és fins el 1980 que s’edificà la casa de 
l’Ajuntament, i els carrers com: Camí de Berga, Camí de Cardona, 
Carrer de Gargallà, Carrer de la Ginesta, Passeig de l’Esport, Camí 
del Pujol, Carrer dels Rosers, Carrer de Sant Feliu, Carrer de Sant 
Pere, Carrer de Sorba o Camí de Viver, són relativament recents i 
són considerats “els carrers moderns” del poble.

Font: Bach, A. (2002).  Montmajor i el seu Comú. Solsona: 
Mn Antoni Bach.
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Cisterna ibèrica. Segle V a C.

Hàbitat ibèric. Segle III a C.

Camp de Sitges ibèric. Segle III a C.

El jaciment de Sant Miquel de Sorba
Borja Gil, arqueòleg del Centre d’Estudis Lacetans, Llicenciat en 

història i havent cursat un Màster en arqueologia clàssica (UAB), 
està especialitat en el món ibèric i fa 10 anys que treballa excavant 
a les comarques del Solsonès i el Berguedà. Mantenim amb ell 
una agradable entrevista telefònica i gràcies a la seva dedicació i 
bona disposició, podem fer-vos cinc cèntims d’aquest interessant 
jaciment del nostre municipi.

Fa uns cent anys, durant el 1920 i el 1921, el mossèn Serra Vilaró 
havia estat excavant -a banda d’altres punts de Catalunya, com Tar-
ragona-, al jaciment de Sant Miquel de Sorba i fou ell qui va trobar 
una sèrie d’hàbitat, amb 166 sitges. Aquestes excavacions no es van 
reprendre fins al 2010, gràcies a un projecte que depèn del Centre d’Es-
tudis Lacetans, subvencionat pel servei d’arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya. El 2014 el Departament d’arqueologia va aplicar una 
reforma per a tots els projectes de recerca de Catalunya, ampliant els 
ajuts a quatre anys per projectes de recerca arqueològica. L’any passat 
es va començar el segon quadrienni i això significa que pel jaciment 
de Sorba es disposa d’una subvenció fins al 2021. 

De fet, l’equip tècnic està composat per 9 persones que han 
estat treballant en tres jaciments més del Solsonès, el Berguedà  i 
el Bages. El projecte d’excavacions del Solsonès va néixer el 1996 i 
començà a Pinell, on s’hi treballà durant 10 anys. L’any 2000 i fins 
al 2009 es feren les excavacions a Sant Esteve d’Olius. El 2007 es 
començà el treball al Castellvell de Solsona -procés que segueix 
en l’actualitat-, i el 2010 es començà a excavar al jaciment de Sant 
Miquel de Sorba. El Castellvell, Sorba i Anseresa (a Olius), són els 
tres jaciments en els que la recerca segueix en curs. 

A banda dels directors (un parell per jaciment), també hi ha els 
estudiants en pràctiques, de manera que durant les tres setmanes 
d’estiu que hi treballen, hi poden haver unes 25 o 30 persones en 
el seu conjunt. Tant l’equip tècnic com els estudiants s’hi dediquen 
voluntàriament, això vol dir que no cobren cap sou. La subvenció 
serveix per pagar el manteniment (p. e., la manutenció, l’allotja-
ment, la gasolina pels trasllats i la possibilitat de comprar algunes 
eines de treball per a poder excavar). 

Fins al moment, al jaciment de Sant Miquel de Sorba, s’han 
trobat més sitges de cereals, així com noves estructures defensi-
ves i d’hàbitat, però encara hi ha llocs pendents de ser excavats. 
Pràcticament tot el turó va estar ocupat molt probablement des 
del calcolític (edat del coure). Tot sembla indicar que servia com 
a necròpolis (l’any passat es trobà una fossa amb 5 individus dins 
que segueixen en procés d’estudi). 

> SOM HISTÒRIA, FeM MeMÒRIA

Durant el segle VII a C. i fins al segle II d C., el turó estarà ocupat. 
Dins aquest període hi ha diferents fases. La primera, durant els 
segles VII-VI a C., està poc documentada i fou força arrasada per les 
fases posteriors (se’n conserven petites fossetes i algun mur). La 
fase que està més ben documentada és la que comença al segle 
V a C. i perdura fins a principi del segle II a C., durant el denominat 
període ibèric, moment durant el qual el jaciment es converteix 
en un poblat fortificat. I, a la part final d’aquesta fase, el jaciment 
esdevingué un poblat de sitges, molt típic de l’àrea del Solsonès, 
com el jaciment de Sant Esteve d’Olius. Durant el segle III a C. 
s’acumulava suficient excedent agrícola per a ser comercialitzat 
a la costa mediterrània. 
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Cisterna romano republicana. Segles II-I a C.

Muralla romano republicana. Segles II-I a C.

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

Aigualada: són gotes petites d’aigua que es formen sobre 
els objectes durant la nit per condensació directa del vapor 
d’aigua. Aquest terme, a més d’utilitzar-se al Berguedà, també 
es feia servir a Solsona, Senterada, Esterri i Andorra. Exemple: 
“Quan hi ha secada les perdius poden sobreviure gràcies a 
l’aigualada que hi ha a l’herba”. En l’actualitat, pràcticament 
ha estat desplaçat per “rosada”. 

Farda: conjunt o colla d’infants. Generalment usat en sentit 
pejoratiu (p. e., “Maleïda farda!”). Aquesta paraula, a més d’usar-
se al Berguedà, també s’emprava a la Garrotxa i l’Empordà. 
Exemple: “En Quim va posar un filat a l’hort per a que la farda no 
li robés els melons”. Actualment, s’ha desplaçat per “mainada”. 

Gabanyar: Malmetre, fer malbé. Aquest vocable s’uti-
litzava a Berga, Solsona i Ponts. Exemple: “Les cabres tenen 
fama de malestatgeres perquè sempre gavanyen el menjar”. 
Actualment, s’ha desplaçat per “fer malbé”.

Manefla: Persona inclinada a ficar-se en assumptes d’altri 
per curiositat, pel gust de saber i transmetre notícies. També: 
home que sap poc de treballar i creu saber-ne molt. Aquest 
terme es feia servir a Navès, Cardona i Solsona. Exemple: “De 
bon matí, tots els manefles feien cap a la plaça; uns buscaven 
notícies, altres alguna feina”. Actualment, pràcticament s’ha 
desplaçat per “xafarder” o, també, per “sapastre”. 

Pitarra: paràsit de la pell. Aquesta paraula s’utilitzava 
a Bagà, Cardona i Solsona. Exemple: “Abans dels moderns 
insecticides per treure les pitarres es feia servir l’oli d’oliva. 
Es creia que l’oli les asfixiava”. Pràcticament s’ha desplaçat 
per “paparra”. 

L’hora del lèxic

Amb l’arribada de Roma a la península, Sorba es converteix 
en un lloc molt estratègic, és un punt logístic important per con-
trolar el territori, i en aquest moment és quan el poblat s’amplia 
a 1 hectàrea sencera, doblant l’extensió del que havia estat l’antic 
poblat. Durant aquesta fase Roma accentua la importància del 
camp de sitges. Roma fortifica el poblat amb una gran muralla i 
alguna torre i construeix una gran cisterna a dalt del poblat (que 
ja està completament excavada). La fase que va de principi del 
segle II a C. i acaba a mitjan segle I a C. és la més important. És 
quan el poblat creix més i té una rellevància cabdal sobretot pel 
que fa al control del territori.

Després, el tipus d’hàbitat Romà (grans ciutats i viles), fa que 
progressivament es vagi abandonant el poblat. Durant els se-

gles I-II d C., el jaciment es reocupa residualment amb cabanes, 
aprofitant les restes d’hàbitat de fases anteriors.  D’aquesta ma-
teixa cronologia són els primers forns de ceràmica Terra Sigillata 
Hispànica que estan situats molt a prop de Sorba, al Pla d’Abella. 
Així, molt probablement, el jaciment és ocupat per la gent que 
treballava en aquest forns.

Per acabar, només comentar-vos que les excavacions al jaci-
ment de Sant Miquel de Sorba solen realitzar-se durant les dues 
últimes setmanes d'agost i la primera de setembre, esteu tots 
convidats a visitar el jaciment.
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> FeM eSPORT

Un altre estiu ben actiu... amb el Campus Esportiu
Del 25 de juny al 19 de juliol de 2019 va tenir lloc el 7è Campus 

Esportiu de Montmajor, un espai de diversió amb l’objectiu de 
promoure els hàbits saludables entre els infants i joves del muni-
cipi i dels pobles veïns. Un estiu més, aprofitant les instal·lacions 
municipals i el privilegiat entorn que gaudeix el nostre poble, 
es van realitzar diverses activitats esportives i de lleure: circuits 

d’orientació, triatló infantil, jocs populars i gimcanes, diferents 
modalitats esportives, entre altres. El Campus va concloure amb 
una gran acampada nocturna i amb la festa de l’escuma l’endemà 
al matí. Els organitzadors agraeixen la confiança de les famílies i 
la predisposició de tots els participants per tal que, un any més, 
fos un èxit.
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Futbol Club Montmajor
El Futbol Club Montmajor es va crear el 2011, gràcies a la 

persistència i la tenacitat d’un petit grup de joves del poble que 
reclamaren a l’Ajuntament que arreglés el camp de futbol i 
contribuís a que aquest deixés d’estar tan abandonat per tal 
que s’hi pogués jugar amb unes certes condicions. Finalment, 
el Sr. Josep M. Corominas, alcalde de Montmajor en aquells 
moments, es va comprometre a tirar endavant el projecte, 
arreglar el terra, posar-hi llum, etc. Aquesta temporada 2019-
2020, el Futbol Club celebra el seu 9è aniversari i es mostra 
molt satisfet dels esforços fets durant tot aquest temps.

El 12 d’octubre de 2019, es van presentar les noves equipa-
cions del Futbol Club Montmajor, aprofitant el derbi del Baix 
Berguedà Montmajor-Casserres, on l’equip local va aconseguir 
els 3 punts amb una ajustada victòria 1-0. El Club ha signat un 
contracte de 3 anys amb els nous patrocinadors. 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. 

En l’acte també es presentà la creació d’un equip de debu-
tants, mixt, per a nens i nenes de P4 i P5. Donada la viabilitat de 
la proposta, els entrenaments van començar el mes d’octubre, 
un dia a la setmana (els divendres, de 16h a 17h), i la idea és anar 
cercant partits amistosos amb altres escoles comarcals, sent 5 o 6 
en total durant la temporada. La iniciativa de potenciar el futbol 
del poble ha estat molt ben rebuda per a les famílies.

El Futbol Club Montmajor Femení va sorgir un any després 
de crear l’equip masculí. Va sortir la idea en una inspirada tarda 
d’estiu per part d’un petit grup i, el que en un primer moment va 

semblar que era fer volar coloms, de mica en mica la idea va anar 
prenent cos. Es va fer una llista de possibles interessades del poble 
i, després, també de fora, fins que el projecte es va convertir en 
realitat. Recordem que el passat mes de juny l’equip femení de 
Montmajor va rebre el premi com a equip femení de les comarques 
del Berguedà, del Bages i d’Osona que més temps porta al peu del 
canó i és que, de fet, ja fa 8 anys que va néixer i s’ha mantingut des 
del 2012 de forma ininterrompuda. Amb l’afany de voler seguir 
lluitant al camp, l’enhorabona!

> FeM eSPORT
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Equip masculí. Quarta Catalana - Grup 1.

Les primeres jornades
de la temporada són:

> FeM eSPORT

Equip femení. Segona divisió femení - Grup 3. 

Podeu posar-vos en contacte amb el Futbol Club 
Montmajor a través del correu electrònic: 
montmajorfc@gmail.com

Futbol Sala Montmajor

L’equip de futbol sala de Montmajor va néixer el 1989. A la 
tardor de l’any 1988 es va acabar de realitzar la pista poliesportiva 
municipal i els mesos següents un grup de joves ja s’hi reunien 
per jugar a futbol sala. L’equip, que ha sofert modificacions amb 
el pas del temps pel que fa als seus jugadors, participa a la lliga 
comarcal del Solsonès des de la temporada 1992-1993. Des del 
primer any, Toni Cots ha estat a l’equip, i és el jugador més veterà 
en participacions de la lliga. De fet, un dels dos portes menys 

Foto de l’equip de futbol sala a la temporada 1998-1999 L’equip a la temporada 2000-2001

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

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

golejats a les 12h de la comarcal a la temporada 1998-1999 va 
ser el mateix Toni Cots, resultat que va repetir-se a la temporada 
1999-2000 i 2002-2003. A la temporada 1999-2000, el Montmajor 
va quedar campió de les 12h de la Comarcal i 3r classificat a la lliga. 
I a la temporada 2000-2001 el Montmajor es va proclamar segon 
classificat. Recordem també que a la temporada 2008-2009, Josep 
Muntada, de l’equip de futbol sala de Montmajor, va ser el màxim 
golejador de les 12h de la comarcal.
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L’equip a la temporada 2014-2015

> FeM eSPORT

Foto de l’equip actual amb part de la plantilla (2019)

El calendari de partits des de l’inici d’aquesta temporada 
fins a la vuitena jornada i els resultats obtinguts es mostren 
a la taula següent: 

Pilots del mundial de Rally es 
preparen a Montmajor

El 20 d’octubre de 2019 hi va haver l’entrenament de dos 
cotxes de competició per fer la posta a punt per realitzar el 
Rally Catalunya, unes proves automobilístiques puntuables pel 
Mundial de Rallies. Es comptà amb tres professors: en Nil Solans, 
campió del món de júnior i World Radical Car 3 (WRC) de 2018; en 
Jan Solans, proclamat campió de WRC 3 el 2019, i en Xavi Pons, 
ex-pilot al WRC amb l’equip Solaro i campió nacional durant 
diversos anys amb un indiscutible palmarès. En aquest entre-
nament vingueren dos alumnes de la júnior M-Sport. Canudas 
Motor Test organitzà aquest entrenament amb el compromís de 
fer el manteniment de la carretera i preservar el seu entorn.

Podeu consultar les altres 
jornades i els resultats a la 
revista Celsona Informació, a 
Ràdio Solsona, a l’Instagram 
del Consell Comarcal del Sol-
sonès i al Facebook de la lliga 
comarcal del Solsonès.
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> LA MInI enTReVISTA

La Marina de la Casanova
En aquest primer número entrevistem 

a la Marina Riba Bertran de la Casanova de 
Montmajor. La Marina va néixer el 9 d’agost 
del 1939, i va ser la tercera filla del Ramon 
Riba Puig i la Lola Bertran Canal. La prece-
dien dues germanes bessones, la Nuri i la 
Conxita, que nasqueren durant la guerra 
civil espanyola. Com que eren petitones i 
en aquell temps no hi havia incubadores, 
van créixer embolcallades de cotó fluix. 

Marina, quins són els teus primers re-
cords d'infantesa al poble?

Aquí a Montmajor només hi havia tres 
cases: la Creu, la més vella, que era on ara 
hi ha el bar de la Plaça; cal Sastre del vi, que 
era on ara hi ha casa Fígols, i el meu pare 
va fer aquesta, la més nova de les tres, i 
per això se’n diu la Casanova. On ara hi ha 
l’estanc, hi havien els porcs i la foganya i, a 
dalt, hi havia la Fonda; aquí al poble no hi havia pas res més. 

Aquí a casa havíem viscut bé, anàvem a col·legi aquí dalt, re-
cordo la mestra Rossa, la Felicinda..., I, alguns dies de cru hivern, 
ens endúiem un braser de casa per no patir tant fred. Al camp 
d’aquí al darrere el meu pare hi feia carbasses, i donava una pes-
seta, un gotet de moscatell i una galeta a la canalla que tornava 
de l’escola perquè els recollís les carbasses. El meu pare va morir 
quan jo tenia 12 anys...

Després, tant les meves germanes com jo, vam anar a la colònia 
Ponts a fer el “menaje”, que durava tres anys. Durant la setmana 
estàvem a les monges, però havíem d’anar a la fàbrica! Les matei-
xes monges, que eren Dominiques, ens ensenyaven a fer una mica 
de tot: a fer una canastreta, a cuinar, a curar mals, etc. Hi anàvem 
amb el cotxe de línia del Fanguet. I això, fins els 15 anys, perquè 
després vaig anar a cosir amb la Conxita Baró i a brodar amb el 
Botigueret de Cardona, amb el cotxe de línia del Galtanegra. 

I recordo quan va venir el Massana. Qui era, en Massana? Ui, 
aquell lladre tant lladre! Jo tenia 3 anys, va ser el dia abans de Tots 
Sants. Van trucar a la porta i, la meva mare -treballadora i bona 
dona-, va sortir al balcó. Venien tres o quatre homes a sopar. I, quan 
la mare va haver baixat per anar-los a obrir, van entrar 40 o 50 ho-
mes de cop aquí dins dient que eren del Massana i que venien a 
robar. Es volien endur al meu pare, i ell em va agafar a coll. Li deien 
que deixés la nena, però el meu pare no em va voler deixar en cap 
moment. Es van endur catorze mantes plenes de teca, panellets, 
tabac i de tot. Després, les escopetes que van agafar, les van trobar 
a un viver que hi havia aquí dalt a can Sabata, una mica més avall 
del cementiri; les hi devien haver tirat. La meva mare, de l’ensurt 
que va passar, va estar durant un temps malalta. 

El pare -un home intel·ligent i molt negociant-, explicava que 
un dia, tornant de Puig-reig amb el cotxe de línia del Fanguet -que 
els deixava a cal Marsalet- uns homes van fer parar el cotxe, en van 
fer baixar un, i amb un tret el van matar i va quedar mort i estès 

allà terra. Saps allà on ara hi ha una creu, anant cap a Casserres, 
on fa aquella mica de revolt sobtat? Doncs allà.

Llavors venia el metge de Casserres, el Barniol, a peu o a cavall, 
però només quan es cridava...! I anàvem a rentar a la bassa de la 
Creu, on ara hi ha el parc infantil. I, pel temps de la guerra, aquí 
a casa mataven porcs, i venien dones a peu de totes aquestes 
contrades, i feien cua fins a davant de cal Tillot (La Fonda), i el 
meu pare els en donava un tros a cada una i una llesca de pa. Ui, 
Mon, te’n podria explicar fins a l’alçada d’un campanar, encara 
demà hi seríem!    

Quina ha estat per tu la celebració o festa més sonada a 
Montmajor durant la teva vida?

La que em va agradar molt va ser quan van fer el gegant del 
meu pare, quan el van batejar, ara fa 31 anys. El va fer el mestre 
Casserras de Solsona. Sabies que el meu pare va instaurar el 
mercat setmanal dels dimecres i l’any 2003 li van fer un ho-
menatge per aquest motiu? També em va agradar molt quan 
van fer la plaça del poble... Sabies que l’estanc és del 1929? Fa 
90 anys que tenim l’estanc!

Què enyores del passat?
Primer de tot, la família. I la vida que no tornarà. El què 

havíem fet de joves... Anàvem a donar la volta a la Ferreria 
a peu amb tota la colla, i el dia que fèiem el viatge més llarg 
era per anar a ballar a Preixana amb un camió del Joan de cal 
Sastre i hi posàvem un banc a dalt a la caixa i allà anàvem ben 
asseguts... Anàvem a mirar bolets a Taravil, moltes coses! 

Amb el Lluís -que és de Calders- ens vam conèixer descar-
regant pinso aquí a cal Jorba (tocant a cal Sastre). Ell feia de 
camioner des dels 14 anys, i jo obria la porta i descarregaven 
el pinso pel bestiar... Era molt maco, i molt trempat. Ara fa 
56 anys que ens vam casar!
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Marina... I quina és una de les pitjors situacions que has viscut?
La pitjor, la mort de la filla. Això no es supera mai. Però no 

vull que ho posis, això... La pitjor situació de petita, potser 
seria la dels lladres que t’he explicat...

Què t'agradaria pel futur del poble?
Ho veig una mica negre tot plegat..., però si podem anar 

marxant més o menys tranquil·lament i bé, ja en tinc prou. Què 
més vols demanar! Gaire futur tampoc no n’hi veig, aquí al poble, 
hi falta treball... Però el poble està prou arreglat, hi ha llum a tot 
arreu..., i mentre puguem estar tranquils...!

Com valores el nou equip de govern municipal?
Bé, fins ara bé. Et diré el què dic a tothom: si demano una 

cosa que sé que la puc demanar -perquè si no la puc demanar 
ja no la demano- i me la cedeixen, bé. I, sinó, miraré a veure 
com ho puc fer, però gràcies a Déu a l’Ajuntament tampoc 
no l’hem hagut de menester massa... Seguiu igual, tinc poc 
a dir, seguiu així!

Moltes gràcies, Marina!

> LA MInI enTReVISTA

> eSPAI CULInARI

Ingredients: 

- Vedella (o carn magra)
- Ceba
- Tomàquet
- Una pastilla d’avecrem (de pollastre)
- Un rajolí de vi negre
- Farina
- Oli
- Sal
- Per la picada: pebre, ametlles, julivert i un granet d’all. 

Tallem la carn ben prima (de vedella o carn magra), la 
passem per farina, la fregim amb oli i la reservem en una 
cassola. A continuació, fregim la ceba i, quan està daurada, 
hi posem el tomàquet. Llavors, afegim el sofregit a la carn, 
juntament amb una mica d’aigua, un rajolí de vi i la pastilla 
d’avecrem, que ho deixarem bullir fins que la carn quedi ben 
tova. Després hi posarem la picada. I el toc final seran unes 
llenegues (o uns moixerons) que prèviament haurem fregit. 
I ja tenim el fricandó llest que està per llepar-se’n els dits!

Avui anem a visitar la Marta Sala de la Fonda de Montmajor per demanar-li alguna 
recomanació culinària. El restaurant Tor va funcionar durant 40 anys, i va tancar l’any 2000. 

La Marta ens delecta amb una recepta tradicional que va heretar de la iaia Montserrat.

El fricandó de la iaia Montserrat de la Fonda
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> RACÓ LITeRARI

En aquest primer número us fem un parell de recomanacions, una per adults i una altra per als infants. 
I, aprofitant que ens atansem a les festes de Nadal, acabem amb un poema del Miquel Martí i Pol. 

Mai facis pessigolles al Tigre, de Pamela Butchart (2016)

Aquest conte infantil narra la història de la Belluguet, una nena desperta, curiosa 
i bellugadissa per la que hi ha ordres impossibles d’obeir. Una història que desborda 
energia amb unes il·lustracions electritzants de l’artista Marc Boutavant. Un conte 
exquisit que de ben segur farà riure als més petits. 

El amante, de Marguerite Duras (1984)

Aquesta novel·la narra la història d’un amor secret entre una adolescent de quinze anys 
i un ric comerciant xinès de vint-i-sis. La noia (la pròpia escriptora) també relata les històries 
d’amor i odi en la seva família i com gravaren prematurament al seu rostre els implacables 
solcs de la maduresa. En un estil trencador, l’autora aborda temes tan fonamentals com 
la por, la resistència, la feminitat, la bogeria, la solitud, el cos, la mort... És un clàssic de la 
literatura contemporània. Inclou frases tan colpidores com aquestes: 

“Muy pronto en mi vida fué demasiado tarde”. 

“Ya estoy advertida. Sé algo. Sé que no son los vestidos lo que hacen a las mujeres más o 
menos hermosas, ni los tratamientos de belleza, ni el precio de los potingues, ni la rareza, 
el precio de los atavíos. Sé que el problema está en otra parte. No sé dónde. Sólo sé que no 
está dónde las mujeres creen”. 

“Ante todo habíamos aprendido a callar lo esencial de nuestra vida, la miseria. Y después, 
también todo lo demás”. 

“Ese insensato amor que le profeso sigue siendo para mí un insondable misterio”. 

Torna Nadal, de Miquel Martí i Pol (1980)

Miquel Martí i Pol (1929-2003) fou un dels poetes i escriptors catalans més populars 
del segle XX. Els seus poemes parlen de la vida interior, de la lluita contra un sistema que 
considera injust i de la batalla contra la malaltia que l'acompanyà durant més de trenta 
anys, l'esclerosi múltiple. El poema que presentem en aquest primer número de El Solc 
fou escrit l’any 1980:

L’arbre desvetlla sons i el vent escriu
ratlles de llum damunt la pell de l’aigua.
Tot és misteri i claredat extrema.

Torna Nadal i torna la pregunta.

¿Proclamarem la pau amb les paraules
mentre amb el gest afavorim la guerra?
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Cerca les 6 
parròquies de Montmajor Sudoku

Endevinalla
En fan els paletes, 
fusters i enginyers,

músics i arquitectes, 
marins i barbers.

Busca les 6 diferències
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Solucions

Endevinalla: les escales.
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Natalicis 
El 9 de juny de 2019 va néixer el Magí Balaguer Parra, quart 
fill del Ramon i la Carmen, i germà del Martí, l’Arnau i el Lluc. 
Felicitats! 

El 10 de juliol de 2019 va néixer la Martina Fígols Serrano, 
filla del Josep i la Laura, i germana del Miquel i el Nael. Per 
molts anys! 

El 17 de juliol de 2019 va néixer la Neu Bosch Busquets, 
filla del Clavé i la Roser, i germana de l’Ona i en Pep. Enho-
rabona!

El 18 de setembre va néixer el Jan Divins Espuga, fill del 
Jordi i l’Elisabet, i germà de la Júlia. Felicitats!

El 27 de setembre de 2019 van néixer en Darío i el Thiago 
León Barrena, fills bessons de la Rosalía i l’Israel, i germans 
del Mic. Felicitats! 

El 3 de novembre va néixer l’Abril Planas Cardona, filla de 
l’Elias i la Marta, i germana de la Mariona. Per molts anys!

El 12 de novembre de 2019 va néixer l’Hugo Martín Rodrí-
guez, fill del Jorge i l’Elena, i germana de la Maica i la Judith. 
Enhorabona!

Casaments
El 26 de juliol de 2019, es van casar civilment l’Israel León 
Márquez i la Rosalía Barrena Giménez. Per molts anys!

El 21 de setembre de 2019, es van casar civilment l’Amadeu 
Sabata Vilaredes i la Rosa Macias Canturri. Felicitats!

Defuncions
Les pèrdues d’aquest 2019 i de les que l’Ajuntament té 

constància, són: 
 
El 9 de gener de 2019 va morir el Sr. Ramon Vilanova i Fígols, 
de la casa Llena, a l’edat de 70 anys. 

El 18 de març de 2019 va morir el Sr. Jose Pereto Serra, de 
la casa Mardollers, a l’edat de 81 anys. 

El 18 d’abril de 2019 va morir a Montmajor el Sr. Joan 
Capdevila Rial, de cal Llagasta, a l’edat de 77 anys. 

El 14 de maig de 2019 va morir a Berga el Sr. Camilo Fígols 
Closa, fill de Montmajor.

El 25 de juliol de 2019 va morir a Berga el Sr. Jaume Baraut 
Panas, a l’edat de 66 anys, nascut a Montmajor. 

El 6 d’octubre de 2019, va morir el Sr. Josep Parera Company, 
de cal Ponet, a l’edat de 88 anys.

El dia 13 d’octubre de 2019, va morir el Sr. Joan Palau Bala-
guer, a l’edat de 94 anys, nascut a Montmajor.

El 14 d’octubre de 2019, va morir la Sra. Lluïsa Clotet Pujol, 
a l’edat de 96 anys, filla de Montmajor.

Les nostres condolences pels veïns que ja no són entre no-
saltres però sí en els nostres cors. 

Meteorologia
En aquest apartat presentem les precipitacions anuals que 

s’han recollit des del pluviòmetre de can Barri. A can Barri, esti-
men la natura; i la seva tradició d’aixecar els ulls i mirar amunt, 
ve d’enllà. De fet, des de l’any 1940 que anoten el registre de les 
pluges, la qual cosa permet obtenir estadístiques i fer compa-
ratives interessants. En aquest número 1 de El Solc, recollim les 
precipitacions del 2018 i del 2019 per poder-nos fer una idea 
de quina ha estat la tendència dels darrers mesos pel que fa a 
les pluges. Com veureu al gràfic, només són tres els mesos que 
durant el 2019 els litres de pluja han superat el mes de l’any an-
terior (abril, juliol i setembre). El 2018 van caure un total de 1.080 
litres, mentre que el 2019 gairebé ha plogut la meitat menys 
(559,5 litres, sense comptar aquest mes de desembre).

MESOS DE L'ANY ........................... 2018 .............................. 2019

GENER ...................................................... 100 ...................................... 7,5
FEBRER ..................................................... 106 ...................................... 6,5
MARÇ ........................................................ 60 ......................................... 0
ABRIL ........................................................ 110 ......................................111
MAIG ........................................................ 188 .......................................62
JUNY .......................................................... 47 ........................................24
JULIOL ....................................................... 29 ........................................59
AGOST ..................................................... 118 .......................................80
SETEMBRE ............................................... 30 .....................................115,5
OCTUBRE ................................................ 199 .......................................56
NOVEMBRE ............................................. 85 ........................................38
DESEMBRE .................................................8 ...........................................



 60
EL SOLC 
Desembre 2019 · Número 1

> BReUS

Portals de turisme
Montmajor surt als següents por-
tals de turisme a internet:

femturisme.cat

natura local.net 

Fes-hi una ullada!

Biblioteca
Recordem que la biblioteca 

roman oberta els dijous a la tarda, 
de 16.30h a 18h. Compta amb la 
presència de Queralt Orriols, sota la 
gestió de l’empresa d’extraescolars 
Xalem de Casserres.

Bibliobús
T’agrada llegir? No desaprofitis 

el servei del Bibliobús. A continu-
ació t’anotem els dies que està 
previst que vingui a Montmajor 
durant el primer semestre del 2020 
per a que ho tinguis present:

DIES BIBLIOBÚS
15 i 29 de gener
12 i 26 de febrer
11 i 25 de març
22 de abril
6 i 20 de maig
3 i 17 de juny

Dinamitzadora de la gent gran
La dinamitzadora de la gent gran, Dolors Serra, ve els dilluns a la tarda de les 16h a les 

18.30h i organitza diverses activitats per la gent gran, obertes a la resta del poble. S’aniran 
difonent les diferents propostes a mesura que es vagin elaborant.

Horaris d’atenció al dispensari i serveis socials

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

Deixalleria
 De juny a desembre de 2019, el servei de deixalleria mòbil 

(que es situa al camí de Berga, davant “La Caixa”), ha vingut els 
següents dies:

DIES DEIXALLERIA
11 de juny
15 de juliol 
13 d’agost
12 de setembre
10 d’octubre
11 de novembre
12 de desembre

La deixalleria mòbil és un vehicle itinerant 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 electrodomès-
tics, cd’s, roba i calçat, piles i medicaments.

Pel que fa al 2020, 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)
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ACTES DURANT LES FESTES DE NADAL

7 DE DESEMBRE. Dinar de les dones. Com cada 
any, les dones fan pinya! Organitza: Associació de 
Dones de Montmajor. Lloc: Restaurant de Gargallà.

14 DE DESEMBRE. Caminada solidària per la 
Marató de TV3. Els diners de les inscripcions es 
destinaran íntegrament a la Marató, que enguany 
es dedica a les malalties minoritàries. Organitza: 
Ajuntament de Montmajor. Sortida i arribada: 
Plaça del Mercat.

14 DE DESEMBRE. “Quina gresca!”. Celebració 
de la segona festa on es fa el Quinto. Organitza: 
Futbol Club Montmajor. Lloc: Local del Comú.

18 DE DESEMBRE. Cagatió i torronada popular. 
Es cagarà el tió per tots els nens i nenes del poble, 
es farà una cantada de nadales i ens desitjarem les 
bones festes amb una torronada popular. L’AMPA 
de l’escola Gira-sol de Montmajor tindrà una parada 
de flors de Nadal a la Plaça del Mercat. Organitza: 
Ajuntament de Montmajor. Lloc: Plaça del Mercat.

23 I 24 DE DESEMBRE. Casal de Nadal. De 9h a 
13.30h, espai de Casal on es realitzaran manuali-
tats i diferents activitats per la quitxalla. Organitza: 
Arnau Pey. Lloc: Local del Comú/Local social.

24 DE DESEMBRE. Missa del Gall. A les 19h de la 
tarda, a l’església de Sant Sadurní. Recordem que 
les misses a Correà i a Montmajor s’alternen un 
dissabte a cada lloc, però que a partir del mes de 
desembre i fins al nou canvi d’horari es fan totes 
les celebracions a Sant Sadurní de Montmajor.

24 DE DESEMBRE. Missa del Gall. A les 21h del 
vespre, a Sorba. Recordem que el segon diumenge de cada 
mes a les 11h es celebra missa a Sorba.

25 DE DESEMBRE. Missa de Nadal. A les 12h del migdia, a 
Gargallà. Recordem que el quart diumenge de cada mes a les 
11h es celebra missa a Gargallà. 

25 I 26 DE DESEMBRE. Pessebre vivent de Vilandeny. Amb 
dos passis, a les 19h i a les 20h del vespre. Organitza: Comissió 
de Festes de Gargallà. Lloc: Vilandeny.

28 DE DESEMBRE. El Patge dels Reis. A les 17h de la tarda, 
els nens i nenes podran dur la carta pels Reis d’Orient al Patge. 
Tot seguit, botifarrada popular. Organitza: Comissió de Joves. 
Lloc: Plaça del Mercat.

28 DE DESEMBRE. Pastorets de Josep Maria Folch i Torres 
a càrrec del Grup Teatral de Montmajor. La representació 
serà el dissabte a les 20.30h, amb la participació del Cor 
Arrels de Montmajor i el grup de teatre infantil i juvenil. 
En acabar, coca i xocolata per a tothom. Organitza: Grup 
Teatral de Montmajor. Lloc: Local del Comú.

29 DE DESEMBRE. Pessebre vivent de Vilandeny. Amb dos 
passis, a les 19h i a les 20h del vespre. Organitza: Comissió 
de Festes de Gargallà. Lloc: Vilandeny.

30 I 31 DE DESEMBRE. Casal de Nadal. De 9h a 13.30h, 
espai de Casal on es realitzaran manualitats i diferents 
activitats per la quitxalla. Organitza: Arnau Pey. Lloc: Local 
del Comú/Local social.
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GENER
12 DE GENER. El Rebost. Arriba la rifa a Montmajor. No 
te la perdis!

FEBRER
21 DE FEBRER. Carnaval. Els alumnes de l’escola Gira-sol fan 
la rua del Carnestoltes fins a la Plaça del Mercat. 

ABRIL
9 D’ABRIL. Dijous Sant. A les 20h, missa a Sorba.

10 D’ABRIL. Divendres Sant. A les 20h, viacrucis a Gargallà.

11 D’ABRIL. Caramelles (tot el dia). Els caramellaires ens 
delecten amb els seus cants. 

12 D’ABRIL. Caramelles (només al matí). Cantada de 
Caramelles.

17 D’ABRIL. Sopar de caramelles. A les 21.30h. Lloc: Local 
del Comú de Montmajor.

23 D’ABRIL. Sant Jordi. L’AMPA de l’escola Gira-sol engala-
narà la Plaça del Mercat amb parades de llibres i roses. No 
t’ho pots perdre!

26 D’ABRIL. Festa Major de la Torreta. A les 12h, missa. 
En sortir, es fa el tradicional ball dels cascavells, que va de 
l’església fins la plaça, on hi ha un aperitiu per a tothom. 
I, a la tarda, novament es podrà gaudir dels balls dels 
cascavells, la Ballada del Gegants del Local del Comú i 
ball de tarda al Local de Gargallà.

Dinar de caçadors. Entre la segona quinzena d’abril i la 
primera de maig. Data pendent de confirmació!

MAIG
3 DE MAIG. Festa Major de Sorba. Missa a les 12h del migdia. 
Ballada de gegants del Comú de Montmajor.

9 DE MAIG. Jornades micològiques. Cada any, des del 
Museu d’Art del Bolet de Montmajor es promouen els bo-
lets de primavera celebrant unes jornades micològiques 
organitzades des del Consistori amb l’ajuda de la Societat 
Catalana de Micologia. El principal objectiu d’aquestes 
jornades és divulgar les característiques i possibilitats de 
les diferents espècies de bolets primaverals. Es realitzarà 
una exposició, i una conferència sobre fongs i plantes. En 
realitat es tracta d’un treball de tres dies, ja que el 8 de 
maig, membres de la Societat Catalana de Micologia van 
a buscar bolets mostra (sortida: Hotel Estel de Berga), i el 
10 de maig, l’exposició roman oberta al públic.

11 DE MAIG. Sant Eudald, patró de Sorba. A les 12h missa 
i processó.

17 DE MAIG. Festa Major de Gargallà. A les 12h, missa 
solemne cantada pel Cor Arrels de Montmajor, concert pel 
mateix cor, ballada de gegants del Comú de Montmajor i un 
aperitiu per a tothom. A la tarda, ball al local de Gargallà. 

31 DE MAIG. Festa Major del Pujol de Planès. Missa a les 
17h. Ballada de gegants del Comú de Montmajor.

JUNY 
24 DE JUNY. Obertura de les piscines municipals.

31 DE DESEMBRE. Sopar de cap d’Any! Organitza: Futbol 
Club Montmajor. Lloc: Local del Comú.

1 DE GENER. Pessebre vivent de Vilandeny. Amb dos passis, 
a les 19h i a les 20h del vespre. Organitza: Comissió de Festes 
de Gargallà. Lloc: Vilandeny.

2 I 3 DE GENER. Juga i riu! De 10h a 13h, diferents espais de 
joc amb materials atractius oferiran un gran ventall de possi-
bilitats per a nens i nenes entre 3 a 16 anys sota la direcció de 
monitors experts. Vine a gaudir d’una experiència de joc única; 
no et deixarà indiferent!

5 DE GENER. Missa i cavalcada de Reis. Missa a les 18h de la 
tarda a l’església de Sant Sadurní i rebuda dels Reis de l’Orient. 
Organitza: Comissió de Joves. Lloc: Local del Comú.

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

AGENDA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2020
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L’Ajuntament de Montmajor dona les gràcies a totes aquelles persones que han col·laborat 
amb la tramesa d’informació per a que aquest Butlletí Semestral informatiu sigui possible

i  anima a que pels següents números en siguin moltes més! 

Tens informacions d’interès per a compartir? 
Vols participar a El Solc escrivint un article?

Contacta amb nosaltres!

montmajor@diba.cat
mondavins@gmail.com




