
CONTRACTES 
LABORALS

CONTRACTE
DE TREBALL

 QuÈ ÉS?

El	contracte	de	treball	és	un	acord	entre	una	
empresa	(persona	física	o	persona	jurídi-
ca)	i	un	treballador,	per	mitjà	del	qual	el	tre-
ballador,	s’obliga	a	prestar	els	seus	serveis	
per	compte	de	l’empresa	i	sota	la	direcció	
d’aquesta	última,	i	a	canvi	l’empresa	s’obliga	a	
retribuir	econòmicament	el	treballador.	
	

 Qui ho pot FormAlitzAr? 

Poden	contractar	les	empreses,	persones	físi-
ques	o	jurídiques,	que	compleixen	els	requi-
sits	de	capacitat	i	personalitat	legalment	esta-
blerts.	Han	de	ser:

	 	 Majors	d’edat,	és	a	dir,	majors	de	18	anys.	
	 	 Majors	de	16	i	menors	de	18	anys
	 legalment	emancipats	o	que	tinguin	el
	 benefici	de	la	majoria	d’edat.	
	 	 Majors	de	16	anys	i	menors	de	18	que	
	 no	estiguin	emancipats	ni	gaudeixin	del	
	 benefici	de	la	majoria	d’edat	amb	el
	 consentiment	dels	seus	pares	o	tutors	o
	 autorització	de	la	persona	o	institució	que
	 els	tingui	al	seu	càrrec.

Per	altra	banda,	es	prohibeix	als	menors	de	18	
anys	la	realització	de	treballs	nocturns,	la	rea-
lització	d’hores	extraordinàries	i	altres	activi-
tats	que	el	govern	declari	insalubres,	penoses,	
nocives	o	perilloses,	tant	pel	que	fa	referèn-
cia	a	la	salut	com	a	la	seva	formació	professio-
na	i	humana.

	 Els	estrangers	d’acord	amb	la
	 legislació	que	els	hi	sigui	aplicable.	

 Com ES pot FormAlitzAr? 

El	contracte	de	treball	pot	formalitzar-se	de	
paraula	o	per	escrit.	Són	d’obligada	formalit-
zació	per	escrit	els	contractes	següents:	

	 	 Pràctiques	i	de	formació.	
	 	 Obra	o	servei	determinat.	
	 	 A	temps	parcial,	fix	discontinu	i	de	relleu.	
	 	 A	domicili.	
	 	 Treballadors	contractats	a	l’estat	espanyol	
	 al	servei	d’empreses	espanyoles	a	
	 l’estranger	
	 	 Per	temps	determinat	quan	la	durada	
	 sigui	superior	a	4	setmanes.	
	 	 Els	celebrats	per	empreses	de	Treball	
	 Temporal.	
	 	 Els	contractes	que	gaudeixen	de
	 bonificacions	a	les	cotitzacions	a	la
	 Seguretat	Social.	
	 	 Contractes	d’inserció.	
	 	 Contractes	d’	interins	
	 	 Contractes	per	treballs	fixos	d’obra.	
	 	 Contractes	d’auxili	associat.	
	 	 Contractes	de	determinades	relacions	
	 laborals	especials	(com	ara	els	dels	
	 esportistes	professionals,	artistes	en	
	 espectacles	públics,	representants	de
	 comerç	i	minusvàlids	en	centres	especials	
	 de	treball).

En	el	cas	de	que	aquests	contractes	no	
s’haguessin	formalitzat	per	escrit,	es	presu-
mirà	celebrat	a	jornada	complerta	i	per	temps	
indefinit,	amb	excepció	de	que	s’acrediti	la	se-
va	naturalesa		temporal	o	el	seu	caràcter	a	
temps	parcial	dels	serveis...	Ara	bé,	qualsevol	
de	les	parts	podrà	exigir	que	el	contracte	es	
formalitzi	per	escrit	durant	el	transcurs	de	la	
relació	laboral.

 QuÈ ÉS El pErÍoDE DE proVA? 

És	un	període	en	el	qual	l’empresa	i	el	treballa-
dor	estan	obligats	a	realitzar	les	experiències	
que	constitueixen	l’objecte	del	contracte.

	 	 El	seu	establiment	és	optatiu	i	en	el	cas	de	
	 que	s’acordi,	hauran	de	fixar-lo	per	escrit	

	 en	el	contracte.	
	 La	durada	màxima	s’establirà	en	els	

	 Convenis	Col·lectius	i	en	el	seu
	 defecte	la	durada	no	podrà	excedir	
	 de:	6	mesos	per	als	Tècnics	titulats
	 o	2	mesos	per	la	resta	de	treballadors	

	 En	les	empreses	amb	menys	de	25
	 treballadors,	el	període	de	prova	no	
	 podrà	excedir	de	tres	mesos	pels	treballa-
	 dors	que	no	siguin	Tècnics	titulats.	

		 Durant	el	període	de	prova	el	treballador	
	 tindrà	els	mateixos	drets	i	obligacions	co
	 rresponents	al	lloc	de	treball	que	ocupi.	

	 Durant	aquest	període	es	podrà
	 rescindir	la	relació	laboral	per
	 voluntat	de	qualsevol	de	les	parts	
	 sense	necessitat	de	preavís	i	sense	
	 haver	d’al·legar	causa	alguna,
	 excepte	pacte	en	contrari.	

	 El	període	de	prova	es	computa
	 a	efectes	d’antiguitat.	

	 La	situació	d’incapacitat	temporal,
	 maternitat,	adopció	o	acolliment	
	 que	afecti	al	treballador	durant	el
	 període	de	prova	interromp	el
	 còmput	del	mateix,	sempre	que	es	
	 produeixi	acord	entre	ambdues	parts.	

	 No	es	podrà	establir	període	quan	
	 el	treballador	hagi	desenvolupat	les	
	 mateixes	funcions	amb	anterioritat	
	 a	l’empresa,	sota	qualsevol	modalitat	
	 de	contractació.	

 QuANt tEmpS DurA El
 CoNtrACtE?

Un	contracte	de	treball	pot	ser	indefinit	o	bé	
tenir	una	duració	determinada.	En	principi	
tot	contracte	de	treball	és	indefinit	i	a	jornada	
completa,	excepte	que	en	el	contracte	de	tre-
ball	s’estableixi	una	altra	cosa.	
	

 QuiNS DrEtS i oBliGACioNS
 SE’N DEriVN?

Del	contracte	de	treball	se’n	deriven	drets	i	
obligacions	per	a	ambdues	parts,	si	bé	habi-
tualment	cada	un	dels	drets	a	favor	d’una	de	
les	parts	comporta	obligacions	per	a	l’altra.
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DONES PRINCIPALS
DRETS I OBLIGA-
CIONS DELS TRE-
BALLADORS

 priNCipAlS DrEtS DElS
 trEBAllADorS  
	

	 Ocupació	efectiva	durant	la	jornada	de	
	 treball.	

	 Promoció	i	formació	a	la	feina.	
	 No	discriminació	per	accedir	al	lloc	de

	 treball.	
	 La	integritat	física	i	la	intimitat.	
	 Rebre	la	remuneració	pactada	i	de	forma	

	 puntual.	
	 Exercici	individual	de	les	accions

	 derivades	del	contracte	de	treball.	
	 A	la	Vaga.	
	 Altres	drets	pactats	en	el	contracte.	

	

 priNCipAlS oBliGACioNS
 DEl trEBAllADor

	 Complir	les	obligacions	concretes	del	lloc	
	 de	treball	conforme	als	principis	de	bona	
	 fe	i	diligència.	

	 Complir	les	mesures	de	seguretat	i	higiene
	 Complir	les	ordres	i	instruccions	de	

	 l’empresa	en	exercici	de	les	seves	funcions
	 No	realitzar	la	mateixa	activitat	que

	 l’empresa	en	competència	d’aquesta.	
	 Contribuir	a	millorar	la	productivitat.	
	 Altres	obligacions	establertes	en

	 contracte.	

	
PRINCIPALS
DRETS I OBLI-
GACIONS DE 
L’EMPRESA

 priNCipAlS DrEtS DE l’EmprESA

	 Dirigir/organitzar	la	feina	del	treballador.	
	 Aplicar	una	política	d’higiene	i	seguretat

	 en	el	treball	que	sigui	d’obligat	compli-
	 ment	per	alstreballadors.	

	 Altres	drets	que	s’hagin	pactat	en
	 contracte.	

	 En	general,	té	dret	al	compliment	de	les
	 obligacions	establertes	pel	treballador.	
	

 priNCipAlS oBliGACioNS
 DE l’EmprESA

	 Actuar	en	pro	del	compliment	dels	drets
	 dels	treballadors.	

	 Registrar	el	contracte	de	treball	a	les
	 oficines	de	treball.	

	 Facilitar	còpia	bàsica	del	contracte	de	
	 treball	als	representants	legals	dels	
	 treballadors.	

	 Registrar	les	dades	del	treballador	en	
	 el	seu	llibre	de	matrícula.	

	 Donar	d’alta	al	règim	corresponent	de	
	 la	Seguretat	Social	al	treballador
	 contractat.	

	 Altres	obligacions	que	s’hagin	pactat	
	 en	contracte.	

SEGURETAT 
SOCIAL:
COTITzACIONS

Dintre	de	la	quota	a	la	Seguretat	Social	es	po-
den	distingir	cotitzacions	per	diferents	con-
ceptes:	

	 Contingències	comunes:	aportació	desti-
	 nada	a	cobrir	les	situacions	incloses	al
	 règim		general	de	la	Seguretat	Social
	 (assistència	sanitària,	incapacitat	laboral
	 transitòria	derivada	de	malaltia	comuna
	 i	accidents	no	laborals).

	 Hores	extraordinàries,	estructurals	o	no	
	 estructurals.	

	 Contingències	professionals:	aportació	
	 destinada	a	cobrir	els	accidents	de	treball	
	 i	malalties	professionals,	produïdes	com	a
	 conseqüència	del	treball	per	compte	aliè.
	 Es	divideix	en	incapacitat	temporal	i	inca-
	 pacitat	permanent,	mort	i	supervivència.	

	 Altres	cotitzacions:	atur,	fons	de	garantia	
	 salarial	i	formació	professional.	La	quan-
	 tia	per	la	qual	s’ha	de	cotitzar	resulta	de		
	 l’aplicació	d’uns	tipus	de	cotització	sobre	
	 la	base	que	el	govern	estableix	anualment		
	 a	la	Llei	de	pressupostos.	
	

 BASES i tipuS DE CotitzACió 2006 
 Enllaç	d’interès:	

	 http://www.seg-social.es	inicio/?MIval
	 =cw_usr_view_Folder&ID=36537	

tat	Laboral	Limitada	“Socarrel”,	una	empresa	
creada	per	tres	dones	ara	fa	4	anys,	que	s’ubica	
a	l’Alt	Pirineu	i	que	neix	amb	la	voluntat	de	do-
nar	resposta	a	la	demanda	de	la	seva	zona	en	
el	camp	dels	manteniments	forestals.	Es	tracta	
d’	un	àmbit	professional	tradicionalment	mas-
culí,	i	alhora	dins	un	territori	socialment	depri-
mit,	on	l’expectativa	laboral	és	molt	dèbil,	fets	
que	incrementen	el	valor	de	referent		d’aquesta	
iniciativa	 empresarial	 dins	 l’entorn	 actual	 de	
l’emprenadoria	 femenina	 a	 Catalunya.	 El	 seu	
exemple	 personal	 i	 professional	 és	 una	 clau	
que	 demostra	 que	 l’èxit	 és	 possible	 tot	 i	 que	
l’empresa	ens	sembli	difícil	 i	 laboriosa,	tant	a	
nivell	personal,	com	laboral	i	social.	

	 La	Sra.	Marina	Vilaseca,	va	presen-
tar	 la	 realitat	de	 la	dona	emprenedora	al	Sol-
sonès,	 fent	 un	 recorregut	 per	 les	 iniciatives	
presents	 seguint	 la	 trajectòria	 empresarial	 de	
la	comarca	des	del	costat	femení	des	de	la	tra-
dició	agrícola	fins	a	les	propostes	dinamitzado-
res	actuals.	Fent	un	recorregut	per	les	entitats	
vinculades	als	projectes	dinamitzadors	actuals	
i	 resseguint	 els	 exemples	 de	 dones	 emprene-
dores	que	a	través	del	projecte	“Enfila’t”,	avui	
exerceixen	la	seva	professió	autònomament	en	
la	nostra	realitat	quotidiana.	S’excusaven	de	la	
seva	presència	a	la	taula	la	sra.	Marcela	Segu-
ra,	presidenta	de	la	Federació	de	Associacions	
de	Dones	Rurals	de	Catalunya,	que	per	motius	
personals,	no	va	poder	assistir	a	l’acte.	Segui-
dament,	 a	 les	6	de	 la	 tarda,	 el	 grup	de	 teatre	
social	 La	 Comunicativa,	 va	 representar	 l’obra	
“Doble	Jornada”,	en	la	que	es	visualitza	la	rea-
litat	 de	 les	 dones	 en	 una	 família	 tradicional	
catalana	a	 través	d’una	escena	quotidiana	en	
un	menjador	familiar	on	es	reuneixen	tots	els	

membres	 d’una	 família	 composta	 pels	 pares,	
els	fills,	les	tietes	i	l’àvia.	L’obra	es	recondueix	
cap	a	la	participació	del	públic,	el	qual	és	con-
vidat	a	participar	activament	en	el	desenvolu-
pament	 dels	 diferents	 rols	 dels	 personatges,	
representant	com	a	actors	 la	seva	alternativa,	
i	 canviant	 així	 el	 desenvolupament	 de	 la	 his-
tòria,		arribant	a	un	debat	obert	on	la	interpreta-
ció	de	les	diferents	reaccions	dels	personatges	
pel	 públic,	 desemboca	 en	 diverses	 situacions	
compromeses,	que	mouen	la	consciència	dels	
participants	i	del	públic,	fins	a	crear	una	opinió	
oberta	i	reestructurada	de	la	inicial,	la	qual		els	
presents	s’enduran	a	casa		la	continuïtat	d’un	
missatge	que	sembra	una	 llavor	dins	 la	 cons-
ciència	dinàmica	de	cada	participant.	Més	de	
30	persones	van	participar	de	l’obra.	

	 Paral·lelament	i	durant	tota	la	tarda,	
hi	va	haver	exposada	les	parades	de	6	artesa-
nes	de	la	comarca,	que	ens	van	dur	la	mostra	
d’oficis	com	la	filadora,	l’alta	costura	moderna,	
la	joieria	amb	materials	reciclats,	els	brodats,	o	
l’art	del	boletaire.	El	taller	de	circ	amb	guarde-
ria,	 realitzat	per	 la	Companyia	Moi,	 va	acom-
panyar	 els	 actes,	permetent	 als	pares	 i	mares	
deixar	els	més	petits	en	bones	mans	mentre	ells	
gaudien	 de	 les	 diferents	 activitats	 programa-
des.	Al	taller		hi	van	participar	14	nens	i	nenes	
de	 totes	 les	edats.	La	Diada	va	acabar	amb	el	
Concurs	de	Truites,	del	que	el	primer	premi	va	
ser	donat	a	la	Sra.	Claustre,	dea	Rovirasansa,	i	
el	segon	premi	a	la	Sra.	Mònica	Sellés.	Tots	els	
participants	 van	poder	 provar	 les	 truites	 pre-
sentades	en	un	berenar	popular	i	gratuït	obert	
a	tothom,	on	el	pa	amb	tomàquet	i	els	embotits	
de	la	zona	que	acompanyaven	les	truites,	van	
donar-nos	un	gran	profit.

DIADA DE LA DONA EMPRENADORA

	 El	 passat	 dissabte	 dia	 18	 de	 des-
embre	es	va	celebrar	a	Pinós	la	1ª	Diada	de	la	
Dona	Emprenadora.	L’acte	va	ser	organitzat	per	
l’entiat	L’Arada	amb	la		participació	de	L’hostal	
de	 Pinós,	 L’hostal	 de	 Su	 i	 l’Hostal	 d’Ardèvol,	
dins	el	marc	del		programa	Dona	i	Gent	Gran,		
amb	 la	 col·laboració	 de	 l’Ajuntament	 de	 Pi-
nós,	 la	Fundació	Món	Rural,	 la	Creu	Roja	del	
Solsonès,	 l’entitat	 Teixit	 Rural,l’Associació	 de	
dones	del	Solsonès,	l’ajuntament	de	Llobera,	i	
l’Associació	de	gent	gran	de	Pinós,	entre	altres.	
La	figura	de	 la	dona	com	a	puntal	del	 treball	
desenvolupat	a	les	comarques	pageses	del	nos-
tre	país	ha	estat	important	des	de	sempre,	tot	i	
que	durant	molts	anys	el	fet	d’estar	arrelada	a	
la	cultura	tradicional,	aquesta	tasca	femenina		
no	ha	estat	reconeguda	com	a	una	labor	profes-
sional.

	 L	’objectiu	d’aquesta	diada	és	donar	
un	reconeixement	públic	a	aquesta	 	figura	de	
les	dones	treballadores	de	l’àmbit	rural	i	felici-
tar	a	les	emprenedores,	així	com	a	animar	a	les	
què	no	ho	són	i	que	pretenen	ser-ho,	a	iniciar-
ne	el	camí.		L’emprenedoria	en	l’àmbit	d’atenció	
a	 les	 persones	 és	 igualment	 innovador	 en	 la	
mesura	que	supera	importants	barreres	socials	
i	 culturals	 i	alhora	pal·lia	una	de	 les	necessi-
tats	 estructurals	 més	 importants	 de	 l’àmbit	
rural:	 la	manca	de	 serveis	professionals	 a	 les	
persones.	Els	actes	van	començar	a	les	cinc	de	
la	tarda	amb	la	Taula	Rodona	“	La	Realitat	de	
la	dona	emprenadora	al	Solsonès	 i	en	 relació	
a	 la	resta	de	 les	comarques	rurals	catalanes”.	
On	 la	sra.Roser	Bombardó	va	explicar	 la	seva	
experiència	com	a	sòcia	fundadora	de	la	Socie-
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memòria	en	l’envelliment,	així	com	la	millora	
de	l’autonomia	de	les	persones	grans.	

Conjuntament		amb	aquests	tallers	no	hem	
d’oblidar	els	tallers de manualitats.		Ens	
ajuden	a	potenciar	la	creativitat,	la	imagina-
ció	i	l’expressió	dels	participants.	Al	mateix	
temps	es	treballa	la	psicomotricitat	fina,	la	
concentració	i	la	coordinació.	

Per	tot	això	estem	oberts	a	continuar	fent	
tallers	per	a	tots/es	vosaltres:		

Taller Miscel·lània	a	la	Biblioteca	de	Llobe-
ra,	que	inclou	taller	de	memòria,	de	dibuix	
i	d’internet.	
Tots	el		Dimarts	de	10,30h.	a	12h.

Quan	ens	anem	fent	grans	ens	hem	de	cuidar,	
tant	en	el	nostre	aspecte,	en	la	nostra	imatge,	
en	posar-nos	guapos/es	com	en	fomentar	
estils	de	vida	saludable	i	a	prevenir	l’aparició	
o	l’agreujament	de	malalties.	Per	això	és	bàsic	
tot	un	conjunt	d’actuacions	que	és	desple-
guen	en	diferents tipus d’activitats:	

Una	seria	l’activitat física.	Molt	necessària	
per	exercitar	el	cós	i	enfortir-lo,	millorar	el	
control	postural,	la	resistència,	la	flexibilitat,	
la	coordinació,	l’equilibri,	...	

També	molt	important	els	tallers d’estimula-
ció cognitiva i d’entrenament de la me-
mòria.	Exercicis	de	grup	per	proporcionar	
estratègies	útils	per	pal·liar	les	dificultats	de	

El	curs	que	proposo	per	a	realitzar	cada	
divendres	a	Sant	Climenç,	té	com	a	objec-
tius	despertar	la	consciència	corporal	i	la	
respiratòria.	Les	línies	de	treball	que	utilitzo	
són	dues:	

Base Tècnica:	és	un	mètode	que	no	exigeix	
un	alt	nivell	físic,	tot	i	que	per	els	seus		
avantatges	és	sovint	emprat	per	ballarins	i	
acròbates.	Els	objectius	a	assolir	són:	
	

	 Tonificació	de	la	musculatura	més	interna	
	 (	sòl	pèlvic,	abdominals	inferiors...)	

	 Alineació	de	la	columna	vertebral.	
	 Reforç	de	les	articulacions.

	 (mitjanes	i	grans).	
	
Consciència Respiratòria:	A	partir	dels	
exercicis	proposats	per	Horst Coblenzer i 
Franz Muhar	(fisioterapeuta	de	la	respiració)	
anirem	despertant	i	concretant	la	nostra	
consciència	respiratòria,	els	avantatges	de	la	
qual	es	podrien	resumir	en:	
	

	 Millora	la	qualitat	del	propi	moviment.	
	 Ajuda	a	la	concentració.	
	 Potencia	la	relaxació.	
	 Disminueix	la	fatiga	física	augmentant-ne	

	 la	resistència.	
	 Ajuda	a	la	prevenció	de	les	“males

	 postures”.	
	

És	un	curs	recomanat	per	gent	de	totes	les	
edats,	sigui	quina	sigui	la	seva	activitat	física.	
	Com	tot	en	aquesta	vida,	el	més	important	és	
tenir-ne	les	ganes!!.	Us	espero	a	totes	i	tots.	

Laura Martí i Casas 
— Tècnica en Ioga i professora del taller —

L’	ioga	és	una	tècnica	que	treballa	cos,	ment	
i	esperit.	Millora	la	massa	òssia.	Ajuda	a	des-
cendir	la	pressió	arterial.	Millora	l’equilibri	
mental.	És	beneficiós	per	als	trastorns	
gàstrics.	Ajuda	a	millorar	la	capacitat	respi-
ratòria.	Aquí	us	reflectim	uns	casos	pràctics	
de	gent	gran	que	realitzen	el	taller	d’	ioga	al	
local	de	l’associació	de	veïns	de	Freixenet:

“A mi el ioga m’ha anat molt bé per a 
l’esquena, m’hi he notat molt, i tant!
Ara ja no me’n  sento mai, on vas a parar!”
—	Felissa,	61	anys.	—
	
“Jo em moc molt, vaig a tot arreu, i faig molt 
d’hort, i amb el ioga em noto que m’hi moc 
molt millor. Em va molt bé per no quedar-me 
parada. Molt bé em va.”
—	Montserrat,	84	anys.	—

PREVENCIÓ I
VIDA SALUDABLE

tAllEr miSCEl·lÀNiA

També es fan tallers a domicili:
Els	tallers	a	domicili	es	fan	cada	dijous	de	
10:30h.	a	12:30h.	és	un	taller de memòria	
a		domicili	a	un	matrimoni	gran,	en	que	la	
senyora	té	pèrdua	de	memòria.		Es	realitza	
un	quadern	d’exercicis	per	estimular	i	exer-
citar	les	principals	funcions	cognitives.

TALLERS
A DOMICILI

TALLER DE IOGA
A SANT CLIMENÇ

EL PROPER

DIVENDRES 18

DE FEBRER ES FARÀ UNA

SESSIÓ GRATUITA DE PORTES

OBERTES AL LOCAL SOCIAL

DEL POBLE, A LES

6 DE LA TARDA.

RESUM DELS
TALLERS

El	passat	dia	2	de	novembre	es	va	co-
mençar	el	taller	de		Miscel·lània	,	en-
guany	a	Llobera.

Aquests	tallers	es	fan	cada	dimarts	de	
10:00h	a	12:00h	del	matí.	Es	fa	el	taller	
de	Memòria	que	té	com	a	finalitat	la	pre-
venció	de	la	pèrdua	de	la	memòria	i	del	de-
teriorament	cognitiu,	així	com	la	millo-
ra	de	l’autonomia	de	les	persones	grans,	
completant-lo	amb	el	taller	de	Dibuix	
per	potenciar	la	creativitat,	la	imagina-
ció	i	l’expressió,	al	mateix	temps	es	tre-
balla	l’espai	visual,	la	psicomotricitat	fi-
na,	la	concentració	i	la	coordinació,	així	
anomenem	aquest	taller	amb	el	nom	de	
Miscel·lània	per	la	varietat	de	tècniques	
utilitzades	en	la	realització	del	mateix.

I	també	els	dimarts	al	matí	es	fa	el	taller	
d’iniciació	a	Internet,	a	Llobera	mateix.	
La	finalitat	del	taller	d’internet	és	aconse-
guir	familiaritzar-se	amb	aquest	nou	espai	
digital,	i	aprendre	a	utilitzar	les	noves	tec-
nologies.

Els	tallers	a	domicili	es	fan	cada	dijous
de	10:30h.	a	12:30h.

És	un	taller	de	Memòria	a	domicili	a	un	
matrimoni	gran,	en	que	la	senyora	té	pèr-
dua	de	memòria.		Es	realitza	un	quadern	
d’exercicis	per	estimular	i	exercitar	les	
principals	funcions	cognitives.

Taller	de	Ioga	a	San	Climenç,	cada	diven-
dres	a	la	tarda	de	5,30h.	a	7,30h.	Es	consi-
dera	molt	important	i	necessari	practicar	
activitat	física,	per	tal	de	millorar	el	control	
postural,	la	resistència,	la	flexibilitat,	la	co-
ordinació	i	l’equilibri.	

tAllEr miSCEl·lÀNiA

EL
IOGA
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Història de Montraveta 

	 L’any	1825	a	Montraveta	hi	
	 vivia	la	mare	i	dos	fills,	el	
	 Montraveta	i	la	seva	germa-
	 na.	L’amo	de	la	casa	Mon
	 traveta,	que	tenia	el	cognom	
Montraveta	no	era	casat,	la	seva	germana	es	
va	casar	amb	un	tal	Mossella	i	també	es	van	
quedar	a	viure	a	la	casa.	El	Montraveta	va	des-
aparèixer,	el	van	trobar	ofegat	dins	el	pou	de	
l’aigua,	ell	mateix	s’hi	va	tirar.	Llavors	a	Mon-
traveta	hi	van	quedar	la	mare,	la	filla	i	el	Mos-
sella,	van	tenir	tres	fills,	tots	nens:	l’hereu,	el	
Japot	i	el	Genet	que	era	una	mica	subnormal.	
Es	van	fer	tots	grans.	

L’hereu	de	Montraveta	es	va	casar	amb	una	
noia	de	Secanella	(germana	d’en	Josep	i	de	
l’Isidre),	el	matrimoni	van	tenir	quatre	fills.
El	gran	es	deia	Pere,	la	noia	Dolors,	l’altre	Jo-
sep	i	el	més	petit	Isidre.		Al	cap	d’un	temps	hi	
va	haver	una	passa	de	tifus,	el	matrimoni	va	
morir	i	van	quedar	els	seus	quatres	fills	pe-
tits	amb	els	dos	oncles	(el	Japot	i	el	Genet).	A	
Secanella	també	va	morir	el	germà	més	gran	
el	Josep,	que	no	s’havia	casat.	Llavors	va	tor-
nar	l’altre	germà,	l’Isidre,	el	germà	petit,	que	
ja	s’havia	casat	i	tenia	fills,	per	fer-se	càrrec	de	
tot	com	a	amo.	A	Montraveta	hi	vivien	aquells	
nens	que	eren	els	nebots	de	l’oncle	de	Secane-
lla,	l’Isidre.	Ell	veia	que	no	se’n	cuidaven	i	s’hi	
va	passar	per	ajudar-los,	va	dir	al	oncle	Japot	
que	es	quedés	el	nen	més	gran,	el	Pere,	i	que	
manés	la	terra.	El	Japot	va	contestar:	no	hi	he	
treballat	mai	i	ara	vols	que	hi	treballi.		

Aquest	es	va	casar	amb	una	noia	de	Cal	Aleix	i	
se’n	va	anar	a	fer	de	pastor.	El	Genet	es	va	que-
dar	a	la	casa,	amb	uns	masovers	que	hi	van	
posar.	El	Pere	el	van	llogar	de	pastoret	a	una	
casa	de	Pinell,	la	Dolors	se	la	va	endur	aquest	
oncle	de	Secanella	que	és	qui	es	va	cuidar	de	
tot,	el	més	petit	l’	Isidre	el	van	portar	amb	una	
dida	pagant,	a	Cal	Vendrell	de	Torredenagó.	El	
més	gran,	el	Pere	va	morir	molt	jove.	Quan	el	
Josep	i	l’Isidre	van	ser	grans	que	ja	treballaven	
i	anaven	per	mossos	i	al	haver-se	mort	el	Pe-
re,	aquest	oncle	de	Secanella,	l’Isidre,	que	feia	
com	si	fos	l’amo	i	es	cuidava	de	tot,	va	donar	
tot	el	càrrec	de	la	casa	Montraveta		al	Josep,	

el	més	gran,	com	a	amo	de	tot.	Però	a	Montra-
veta	el	Josep	no	hi	va	tornar,	hi	havia	els	ma-
sovers.	El	Josep	es	va	casar	amb	la	pubilla	de	
Can	Garriga	de	Fontanet.	Quan	es	van	casar,	la	
Dolors	va	demanar	la	seva	part	de	Montrave-
ta,	perquè	al	germà	gran	els	pares	ja	l’havien	
deixat	amo.	Però	com	que	va	morir	que	ja	te-
nia	edat	per	fer	testament	i	no	en	va	fer,	tot	era	
partit	a	parts	iguals	per	tots	tres.		

L’oncle	de	Secanella	que	sempre	els	havia	fet	
com	de	pare	va	dir	als	tres	nebots:	ja	que	els	
pares	havien	fet	amo	al	fill	més	gran	perquè	
seguís	la	casa	pairal,	el	que	es	feia	a	pagès,	els	
va	dir	que	es	posessin	d’acord,	que	el	Josep	
donés	a	la	Dolors	i	a	l’Isidre	unes	pessetes	com	
a	dot	i	ell	es	quedés	d’amo,	van	quedar	que	sí	
de	fer-ho	així.	Però	el	Josep	no	volia	donar	res	
perquè	deia	que	no	havia	treballat	mai	a	casa,	
quan	ell	tampoc.	Quan	van	anar	a	cal	notari	
ell	va	ser	tan	avar	que	no	es	posaven	d’acord,	
el	notari	els	va	dir	que	marxessin	i	quan	esti-
guessin	d’acord	que	tornessin.	Al	final	el	Josep	
va	pagar	i	la	Dolors	va	firmar	conforme	cobra-
va	el	dot	i	renunciava	a	l’herència.	L’altre	ger-
mà	l’Isidre	no	va	cobrar	res,	es	va	casar	i	no	
va	dir	res,	se’n	va	anar	de	masover	a	una	ca-
seta	cap	el	cantó	de	Calaf,	va	tenir	tres	fills,	es	
deien	Josep,	Vicenç	i	Joanet.
	
El	Josep	l’hereu		no	va	tenir	fills,	i	el	seu	ger-
mà	l’Isidre		com	que	no	havia	reclamat,	quan		
aquest	va	tenir	els	fills	grans,	el	Josep	va	
treure	els	masovers	que	tenia	a	Montraveta	hi	
va	fer	anar	el	seu	germà	com	a	masover,	el	fill	
gran,	es	va	posar	malalt	i	es	morir.	Llavors	el	
seu	germà	Vicenç	va	ser	qui	es	cuidava	de	tot;	
un	dia	va	veure	que	el	seu	oncle	i	un	fustai-
re	de	Solsona	anaven	alguns	cops	al	bosc	i	no	
passaven	per	casa	seva	ni	li	deien	res.	El	Vi-
cenç	va	mal	pensar	que	l’amo	volia	tallar	el	
bosc,	que	ja	l’havia	tallat	una	vegada	i	no	els	
havia	donat	res.	Ell	que	sí	va	anar	amb	el	nota-
ri	a	Solsona	per	saber	com	era	el	testament.	El	
notari	li	va	dir	que	la	finca	Montraveta	era	
totalment	partidora.	Llavors	ell	pel	seu	comp-
te	va	anar	a	Torà	a	veure	el	seu	oncle	Josep,	la	
primera	cosa	que	li	va	dir	va	se	que	si	no	li	do-
nava	la	part	al	seu	pare	el	mataria.	Van	anar	
amb	al	notari	i	va	donar	la	seva	part.	Llavors	
l’amo	tenia	dues	parts	la	de	la	Dolors	i	la	seva	

i	el	pare	del	Vicenç	una	part,	llavors	deia	que	
li	havia	de	donar	uns	milions	perquè	no	li	ha-
via	donat	mai	res	del	que	havia	tret	de	la	pro-
pietat,	i	perquè	l’amo	no	tenia	fills	que	els	hi	
hagués	de	donar	tot.	Llavors	ell	li	va	dir	d’anar	
amb	el	notari	i	allí	ho	arreglarien	tot.

Quan	va	ser	amb	el	notari,	amb	testimonis	i	tot	
l’oncle	va	dir	al	Vicenç	que	li	donava	tot,	però	
que	mentre	visqués	li	havia	de	donar	la	mei-
tat	de	la	collita.	Quan	el	notari	ho	va	tenir	es-
cripturat,	hi	havien	de	firmar,	ell	no	va	voler	
firmar	res,	va	dir	que	tot	allò	era	una	mentida	
i	va	marxar	a	casa.	El	seu	germà	Joanet	li	deia:	
jo	de	tu	ho	agafaria;	però	el	Vicenç	amb	el	seu	
caràcter	egoista,	analfabet	i	fet	a	la	seva,	lla-
vors	enrabiat	amb	el	seu	germà	perquè	no	li	
donava	la	raó	el	volia	matar,	això	amb	els	seus	
pares	davant.	Però	aquest	no	tenien	ni	vot	ni	
veu	per	res.	El	Joanet	va	haver	de	marxar	de	
Montraveta	i	no	tornaria	més.	Llavors	el	Joa-
net	va	anar	a	veure	al	seu	oncle	i	li	va	explicar	
que	el	seu	germà	Vicenç	no	li	donava	res	i	ha-
via	hagut	de	marxar	de	casa	perquè	no	anava	
a	favor	seu,	que	el	mataria.	El	seu	oncle	Josep	
estava	ressentit	amb	el	seu	nebot	Vicenç,	ha-
via	reclamat	la	part	del	seu	pare	i	l’oncle	li	ha-
via	donat.	Aquest	havia	quedat	ven	amo	de	les	
altres	dues	parts	i	les	podria	donar	a	qui	vol-
gués.	Llavors	les	seves	dues	parts	les	va	donar	
al	Joanet.		

El	Joanet	llavors	li	va	passar	que	havia	de	pa-
gar	la	contribució,	els	diners	no	els	tenia	i	de	
Montraveta	no	en	podia	treure	res,	llavors	el	
Joanet	com	que	no	podia	treure	res	de	la	part	
de	Montraveta	i	havia	de	pagar	la	contribució	
va	decidir	vendre-s’ho.	Va	dir	al	Secanella	si	hi	
volia	comprar,	aquest	va	respondre	“ni	que	hi	
posessin	pessetes	a	sobre	no	t’ho	voldria”!.		

Un	dia	al	vespre	va	anar	el	Joanet	a	Secanella,	
va	dir	a	l’Isidre	si	li	podia	fer	el	favor	d’anar	a	
Montraveta	a	dir-li	al	Vicenç	que	el	Joanet	es	
venia	la	seva	part	de	Montraveta,	que	si	el	Vi-
cenç	ho	volia	comprar	al	mateix	preu	fora	per	
a	ell,	el	Vicenç	va	contestar	que	no	compraria,	
ja	era	seu.		

Escrit	per:	Una	del	poble

Amb la col·laboració de:

Entitats que formen part del grup d’interès:

Finançat per:

Associació
de Gent Gran
de Pinós.

Projecte desenvolupat en el
marc del projecte 'ACTUA':
Implementació Participativa
del PAI del Solsonès.

http://ActuaSolsones.wordpress.com
Correu: info@larada.net

SEMINARIS DINS EL
CICLE “ENFILA’T!”
Nou curs per a dones emprenedo-
res del Solsonès i rodalies.

“CURS D’HABILITATS PROFESSIONALS 
PER TREBALLAR PER A TU MATEIXA”
Els dissabtes 5 i 19 de març, i 2 d’abril.
Hora: de les 9:30 a les 14:00
Lloc: Biblioteca Pública de Llobera
Curs subvencionat, preu per alumne: 25 euros 
Total d’hores: 10 hores

 Dissabte 5 de març:
 Jo, emprenadora. Identificació dels recursos  
 personals, treball del creixement personal.

 Dissabte 19 de març:
 El perfil d’una emprenadora: habilitats, 
 riscos i objectius professionals propis.

 Dissabte 2 d’abril:
 Les oportunitats: identificació, estudi
 de l’entorn, capacitació personal. Si vols
 treballar per a tu, ara pots fer-ho!

Vols treballar?
Aprén com fer

-ho!


