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“En una paraula, la Montse fou una funcio-
nària exemplar” 

Alcalde Junyent (2011-2020) 

 

 

“La Montse Morera, excel·lent professional, 
generosa i compromesa... aconseguí fer-nos 
fàcil l’adaptació al món informàtic... i fou clau 
per pujar al tren dels canvis tecnològics” 

Alcalde Camprubí (2006-2011) 

 

 

“La història de la transformació tecnològica 
de l’Ajuntament ha estat extraordinària i la 
persona que la va liderar ver ser la Montse” 

Alcalde Valls (1995-2006) 

 

 

“La Monte Morera, una funcionària i una 
persona de gran vàlua... una informàtica de 
primera classe” 

Alcalde Sanclimens (1987-1995),  
en les seves memòries 

 

 

“Montserrat, si hi ha àngels... són com tu!” 

Alcalde Cornet (1979-1987) 
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Pròleg 
Marc Aloy Guàrdia, alcalde 

 
 

Tinc el goig i el privilegi d’escriure aquests mots introductoris després d’ha-
ver llegit atentament el conjunt d’aquesta publicació dedicada a la Montse 
Morera. I he de confessar que escric amb l’emoció encara a flor de pell.  

Aquest llibre és una mostra d’estimació i d’agraïment a una persona que, 
discreta com era, de ben segur rebutjaria lloances, elogis i homenatges. De 
fet segurament li provocarien una certa incomoditat. I és probable que, si 
ella hagués pogut dir-hi la seva, hauria batallat (perquè era discreta, però 
amb caràcter: ferma i tenaç!) per aturar aquest reconeixement, que hauria 
trobat exagerat i innecessari. 

Però tota aquesta gentada que hi hem participat creiem que sí, que aquest 
llibre d’homenatge és just i necessari. I també bonic. Conjuntament, hem en-
viat un “gràcies” enorme, una abraçada col·lectiva forta i intensa, a aquell 
estel que avui brilla per damunt de la serra de Castelltallat. En aquest dia a 
dia sempre convuls i estressat, hem fet l’exercici d’aturar-nos, recordar, i ex-
treure i transmetre uns sentiments que ens surten de dins. Només algú com 
la Montse pot ser capaç de generar tants records sentits, tantes paraules pre-
cioses, tants adjectius elogiosos, tanta calidesa i estimació. Llegir-ho tot plegat 
serveix per homenatjar la Montse i tot el que representa, però alhora ens re-
comforta, ens omple i ens serveix de lliçó per a la vida.  

La Maria Àngels Clotet (gràcies i gràcies, Maria Àngels) ha agafat el timó 
d’aquest projecte i ens regala aquest sensacional relat, que és també moltes 
coses. És un perfil biogràfic de la Montse, repassa la seva trajectòria vital i 
professional i ens permet corroborar, amb dades i un munt d’informació, la 
seva vàlua enorme en tots els sentits. Hi descobrim trets de la seva vida que 
ni imaginàvem (no vull fer espòilers però... no us perdeu el relat del lloc on 
va treballar per guanyar el primer sou!). Alhora, és un viatge al món rural 
de fa unes dècades, un retrat social que ens permet fer un passeig, a mitjan 
segle XX, per la vida d’un poble envoltat de natura però allunyat de serveis 
i comoditats: el tragí i la duresa del dia a dia en una masia; aquest món de 
cosins, parents i padrins; els balls de diumenge a la tarda… o les dificultats 
per accedir a l’educació. 

La Montse encarnava com ningú els valors d’aquest món rural (esforç, 
constància, sacrifici) i va obrir-se camí en aquest entorn, i això té doble mèrit 
en el cas de les dones, aleshores molt minoritàries en la major part d’àmbits 
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universitaris i professionals, molt especialment en un àmbit tècnic com el 
que ella va escollir. De Castelltallat a Manresa (passant per Valls de Torroella 
i Fonollosa), i després a Barcelona. Estudiant brillant i posteriorment pro-
fessional excel·lent i també destacada professora universitària. 

El llibre és també un viatge per “un temps i un país” molt concret. I fa una 
pinzellada històrica que ens permet conèixer, especialment als que per edat 
no hi érem, les vicissutuds i dificultats d’aquells apassionants primers anys 
d’ajuntaments democràtics. Valgui també aquesta publicació per reconèixer 
la tasca de totes i tots els servidors públics excepcionals que ha tingut aquesta 
casa. La Montse va començar a treballar a l’Ajuntament l’any 1980, exacta-
ment al mateix temps que el primer ordinador entrava a la casa. Es pot ben 
dir que va arribar de bracet amb les noves tecnologies, i durant les dècades 
següents va comandar en primera línia i va adaptar al nostre Ajuntament el 
brutal desplegament tecnològic que ha viscut el món. Menuda com era, ha 
estat un puntal d’aquesta casa. Un referent al nostre Ajuntament, però també 
molt més enllà, de la implantació de sistemes d’informació al món de l’ad-
ministració. 

No m’estendré a definir amb gaire més adjectius la personalitat i la qualitat 
professional i humana de la Montse. Ho han fet en aquesta publicació dese-
nes de companyes i companys, alguns dels quals han treballat amb ella 40 
anys, així com els alcaldes que m’han precedit. També, de manera especial, 
han participat en el llibre la família i alguns amics. Un agraïment sincer a 
tothom qui ha fet possible aquesta publicació. Llegiu els testimonis i hi veu-
reu records emocionants i hi copsareu també entre línies l’estimació i l’ad-
miració cap a la Montse. Aquest llibre és un acte de justícia cap a ella i tot 
el que representa. 

“Una vida de servei” és segurament la frase que la defineix millor. Una ex-
traordinària servidora pública. Sempre a punt. Sempre. Però per damunt de 
tot, en aquest feixuc món municipal carregat de tràmits, de burocràcia, de 
resolucions i de procediments, la Montse tenia la virtut de facilitar, d’ajudar, 
de cooperar. Amb un tarannà sempre proper i afable. Una fusió única entre 
excel·lent professional i bona persona. 

Montse, has marxat abans d’hora, sense fer soroll en aquest temps convuls 
de pandèmia, però ens has deixat un llegat valuós que conservarem. Senzi-
llament: gracies. T’estimem i et recordarem. 
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APROXIMACIÓ A LA BIOGRAFIA DE 

MONTSERRAT MORERA SOLÉ
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Introducció 
 

 
 

 

El vol per l’altiplà de Castelltallat 

 

Al sud del Solsonès, formant part de la depressió central, s’alça la serra 
de Castelltallat, que aplega obaga i solana, turons escarpats i pendents 
suaus, on hi creixen boscos de pi blanc, algun pi pinyoner, rouredes i alzi-
nars. Un altiplà que nodreix d’aigua dues rieres, la de Coaner i la de Fono-
llosa, i per on corren senglars, guineus, conills, perdius i cabirols. En les 
seves vessants més amables, aquesta serra ha estat habitada i la seva terra 
conreada des de temps immemorial. 

I al cel? Pel cel de Castelltallat hi vola el duc reial, com el còndor senyo-
reja la serralada dels Andes, per admiració religiosa dels nadius. Ho fa amb 
volada més curta, igualment silenciosa, menys ostentosa i altiva, però amb 
igual majestuositat, albirant l’infinit i alhora controlant què passa a peu 

-17-

Cal Morera
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de terra. Ambdues aus tenen una vista incisiva, però la bellesa dels ulls i la 
presència del duc reial no tenen parangó. 

Des de fa uns mesos, al cel de Castelltallat no sols hi vola el duc reial... 

A recer d’aquesta serra hi ha la casa de cal Morera, amb frondoses valls 
a l’entorn i Montserrat a l’horitzó, una vista que a la protagonista d’a-
questa història la captivava especialment: la nostra companya Montse Mo-
rera, que, des del mes d’octubre del 2021, més invisible encara que el duc 
reial, continua caminant per l’altiplà de Castelltallat. 

 

1. Cal Morera de Castelltallat, la casa nadiua de  
Montserrat Morera Solé i els seus avantpassats 

L’entorn on hem nascut condiciona la nostra vida. Montserrat Morera 
Solé nasqué el dia 3 d’abril de 1956, a cal Morera de Castelltallat, actual-
ment municipi de Sant Mateu de Bages. Era filla de Martí Morera Duo-
castella, hereu de la casa, i de Dolors Solé Boix, Lola, filla de la casa dels 
Quius, de Salo. Fou batejada el dia 5 d’abril de 1956, a l’església parroquial 
de Castelltallat, per mossèn Alfons Espina. L’apadrinaren Joan Boix Solé i 
Montserrat Morera Duocastella la seva estimada “tieta Montserrat” que 
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La Montse, l’any 195859.
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avui als seus ja propers noranta-sis anys, segueix “devorant llibres a tot 
drap”, i li van posar els noms de Montserrat, Rosa i Glòria.  

La genealogia Morera s’endinsa en el temps fins a la meitat del segle 
XVI. Els primers avantpassats documentats són els Soler; un Joan Soler 
casat amb Margarida Balaguer, el 1596, tindrà una pubilla, la Margarida 
Soler, que maridarà amb Joan Morera, un pubill nouvingut a la casa, que 
llavors es deia Rabanelles. A poc a poc la casa canviarà el nom per Morera. 
De fet, a casa de la Montse tenen l’arbre que arriba fins a un parell més de 
generacions amunt, que, per part dels Soler, serien fins i tot més. 

Ara bé, aquesta heretat ha sofert alts i baixos com sol ser comú a les 
cases, masos i heretats d’aquest país. Sense anar més lluny, el Martí, pare 

Vista de Montserrat i als fons Fonollosa, des de cal Morera de Castelltallat. 
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de la Montse, va quedar orfe als 9 anys. La mare, Pilar Duocastella Aynès, 
es va morir i quedà a la família el pare, Josep Maria Morera Feixas, “el 
Pepet de cal Morera”, amb tres fills, el Martí, pare de la Montse, el Lluís i 
la Montserrat. Llavors, el pare vidu es va casar amb la seva cunyada, ger-
mana de la seva dona, Mercè Duocastella Aynès, de la casa de Biosca, que 
serà la iaia del també company nostre, Jordi Tomasa Morera. I tindran una 
filla, l’Elisabet, mare del Jordi. 

Els fets i circumstàncies van anar així: l’avi Pepet tenia la salut delicada 
i no podia fer de pagès, per la qual cosa decidiren marxar de cal Morera. 
La casa restà abandonada. La nova llar del Pepet, la Pilar, les tres criatures 
i la mare del Pepet, la besàvia, Maria Feixas Oller, que encara vivia, fou la 
Casanova de Castelltallat. Fou aquí, a la Casanova, on va morir la Pilar, l’à-
via de la Montse, i, l’avi Pepet es va tornar a casar, amb la Mercè, cunyada, 
i va néixer l’Elisabet. Durant l’embaràs de la Mercè, va morir el Pepet, de 
manera que la mare del Jordi, l’Elisabet, no va conèixer mai el seu pare. 
Llavors, la Mercè, que tots l’anomenaran “la padrina”, es va quedar res-
ponsable dels quatre fills, la seva Elisabet i els tres fills de la seva germana, 
i va guardar com a preuada relíquia l’heretat de cal Morera de la qual ella 
n’era usufructuària, malgrat la molt precària situació econòmica que la fa-
mília patia. De fet, el Martí, pare de la Montse, de jovenet, mentre s’estaven 
a la Casanova, s’havia llogat a treballar a la casa veïna de cal Pons. 

 

2. Notes sobre el perfil del pare, el Martí, i de la mare,  
la Lola. Els valors del món de pagès    

La cosa canvià quan el Martí –recordo que era l’hereu–, es va casar el 
15 de gener de 1948, amb la Lola dels Quius de Salo. Van arreglar la casa 
pairal de cal Morera i com que tots dos eren gent d’empenta, van arrancar 
la propietat: van rehabilitar la casa, van fer un gran cobert, van comprar 
un tractor potent, una recol·lectora, a més del Land Rover. Estic parlant 
dels anys cinquanta i això suposava tenir molta envergadura. A cal Morera 
hi havia una obaga molt bona que la “padrina” Mercè no va tocar mai!, la 
fusta anava molt cara, i els pares de la Montse van saber aprofitar l’opor-
tunitat. El matrimoni va tenir tres filles: la Pilar, la Conxita i la Montse. 

D’entrada, el pare, el Martí, això de només tenir mosses no li devia agra-
dar del tot, perquè, en aquells temps, un hereu, i més en una casa arrelada 
com cal Morera, es veia com quelcom imprescindible. Fos com fos, les tres 
nenes eren molt ben avingudes i passaven els dies jugant i treballant, sí, sí, 
treballant. A la canalla de petits se’ls ensenyava a ajudar a casa, segons el 
rol preestablert: els nens ajudaven el pare i les nenes la mare. Se’ls inculcava 
el valor del treball, que comporta sacrifici, esperit de superació, tenacitat... 

-20-
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i el valor de la solidaritat, sense anomenar-la amb tan afamat nom. Dic 
afamat perquè és present en qualsevol discurs, en qualsevol conversa amb 
pretensions, és a dir, serveix per tot menys per practicar-la. Doncs bé, en 
aquells anys, almenys a pagès, no ho dèiem així sinó simplement que s’ha-
via d’ajudar allà on calia: a casa, als veïns, als parents que estan malalts, al 
pobre que passava a captar, etc. 

És molt cert que la necessitat obliga, que en una època com aquella, fal-
tada de la immensa majoria de serveis, l’ajut mutu era un instint de super-
vivència. El pagès de tota la vida creu que “és primer el veí que el dematí”. 
És cert, però també ho és que més enllà de la convicció profunda, més enllà 
de creure en el valor moral que s’ha d’ajudar al pròxim, era un entrenament 
que vist i practicat des de petits es convertia en hàbit que quedava en el 
moll de l’os de les persones, que formava cultura i es transmetia a les ge-
neracions següents.  

La mare de cal Morera, la Lola, fou un exponent, arribat a l’extrem, de 
persona treballadora, fins al punt que estava convençuda que “una persona 
gandula és un delinqüent”. Aquesta frase, seva, es prou definitiva. Tothom 
qui la va conèixer ho subratlla. El fet de ser tan treballadora, que no parava 

La mare, la Lola, i el pare, el Martí, amb les seves tres filles, la Pilar, la 
pubilla, la Conxita i la Montse, la més petita.
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mai, no li impedia ser atenta i cordial amb tothom que se li apropava. Era 
oberta, xerraire i alegre, i ajudava sempre que convingués.  

La bonhomia, la cordialitat que incorpora dolçor i, gairebé sempre, em-
patia, la dedicació total al treball, la solidaritat, molt especialment envers 
les persones més febles, són empremtes visibles, ben presents, en la seva 
filla, la Montse. (Vid. Montse Mestres). 

 

3. Les tres germanetes:  
la Pilar, la Conxita i la Montse 

He dit que les tres nenes passaven el temps jugant i treballant. També 
anaven a escola, és clar, però en parlaré després. La Montse que de ben pe-
tita ja era molt riallera i divertida i activa, devia treure l’energia de l’ànima, 
perquè del cos ben poca. Diu que no tenia gana, que li costava molt menjar. 
Als vuit mesos va agafar una pneumònia i, és clar, no és un refredat innocu, 
sinó que li va anar temps al darrere, i gràcies que no feia gaires anys que 
havia arribat la penicil·lina...! Al dir dels que la coneixien des de petita, la 
Montse era aprensiva a les malalties, s’espantava molt... i això anirà a més 
en el temps. 

La Conxita, la seva germana, explica com la casa se’ls omplia de gent 
sovint. Això era propi de les grans cases de pagès: talladors de bosc, sega-

La Montse amb la seva mare, la Lola, davant de cal Morera. 
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dors, la legió de batedors, etc. I per tant, hi havia molta feina. A la Montse 
i la Conxita els tocava rentar plats, i no els agradava gens. Com que la 
Montse tenia 5 o 6 anyets li posaven un escambell per arribar a l’aigüera. 
I per dulcificar la feina de neteja d’aquella cuina plena de plats, posaven la 
radio o bé, directament, una cinta de casset amb música i totes dues can-
taven les cançons de moda, per exemple, del Luis Aguilé. Molt probable-
ment, posaven i cantaven, a cor obert, aquella que la tornada repeteix “Es 
una lata el trabajar!”. 

A la Montse, li agradava molt cantar. “De fet els diumenges, havent 
dinat, totes tres posàvem una cinta de casset, allà a la sala, i ens posàvem 
a cantar i a ballar. La Montse era molt balladora. Li agradava molt ballar”, 
extrem aquest que corrobora el Josep, el marit, que ho destaca com una 
de les seves aficions. Conec a la Montse i m’honorava amb la seva amistat 
des que va entrar a l’Ajuntament, l’any 1980, i no hauria dit mai que li 
agradés ballar. Sí que es feia evident que era treballadora i divertida alhora, 
sobretot en els anys joves. 

En el capítol dels jocs d’aquelles criatures, hi entrava, com sol ser normal 
a pagès, jugar amb els gats i gossos. Les fotos que surten més endavant 
donen fe d’aquesta estima i sentiment envers aquests animalons. Ho va 
conservar tota la vida. 

La Montse és la petita de la dreta, amb la seva germana gran, la Pilar, la seva cosina Maria 
Dolors Tomasa Morera, i la Conxita, la germana mitjana. El gos es deia Rumba. 
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Els diumenges solien aparèixer a cal Morera els cosins, i a vegades altres 
amics. De fet, en el poble gairebé tots eren parents. Aquella era una casa 
oberta i acollidora. Entre tots feien un bon grupet per organitzar-se i en-
tretenir-se millor. Entre aquests cosins hi havia l’Anna Duocastella Figuera, 
de la casa de Biosca, i el Jordi, el Jordi Tomasa Morera, de la Casanova. 
Amb aquest, anys a venir coincidirien a l’Ajuntament, ambdós ja enginyers, 
ella en la responsabilitat de la informàtica i les noves tecnologies i ell com 
a enginyer responsable de les llicències d’activitats. Amb aquest parell i 
algun altre, déu-n’hi-do de les bones peces que Castelltallat ha aportat a la 
ciutat de Manresa! 

Eren els anys que es trobaven els diumenges, anaven a missa en aquella 
esplèndida església parroquial de Castelltallat, dedicada al patronatge de 
Sant Miquel, documentada en el llunyà any 1031, amb el nom de Sant Mi-
quel de Castro Montedono. Em ve a tomb per explicar que en aquesta ma-
teixa església fou batejada, també, la meva besàvia paterna, Maria Trulls 
Davins (5 d’abril de 1873), nada a la Caseta de la Vila, de Castelltallat, i 
l’àvia materna d’aquesta meva besàvia, Rita Vilalta Serra (15 de març de 
1815), de la gran casa de Vilalta, l’origen de la qual es perd en el temps. 

Tornem on érem. Després de dinar, si hi havia festa major en algun poble 
veí, li demanaven al pare, al Martí, que els portés amb el Land Rover, i si 
no, es quedaven a cal Morera a jugar, cantar i ballar, tota la tarda. Possi-
blement, aquests i els immediats següents foren els anys més feliços de la 
Montse, foren anys de rialles, ballaruca i manca de tota mena de malde-
caps.
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Quatre cosins: el Jordi Tomasa Morera, la Montse, al seu 
costat i amb corbata, la Maria Dolors Tomasa Morera i 

l’Anna Maria Duocastella Figuera.

Els dos cosins de la foto del costat, el Jordi Tomasa Morera i 
la Montse, anys a venir es trobaran a l’Ajuntament de 

Manresa. 
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Capítol I 
 

 

 

 

La infantesa.  
La carrera d’obstacles a pagès per poder 

estudiar:“Aquesta nena valdrà!” 

 

“Des de molt petita volia estudiar. I que se sàpiga no li va influir ningú”. 
Crec que no devia ser així. D’una manera o altra va rebre la influència di-
recta o subliminal d’algú. Altra cosa és que no ho sabem. La Conxita se-
gueix explicant: “De molt petita va demanar als reis una màquina 
d’escriure i un pupitre”. I la mare, sempre atenta, li va recomanar al 
pare:“Compra-li, compra-li, que aquesta nena valdrà”. Amb aquesta sen-
tència tan premonitòria, la mare, com es diu ara, la va clavar!! 

 

1.  
A estudi, a Castelltallat 

Va arribar el moment “d’anar a estudi”, que es com es deia llavors. Del 
1960 al 1966, la Montse va fer els cinc cursos de primària a l’escola de 
Castelltallat. I acabada la primària es va preparar per fer l’ingrés al batxi-
llerat. 

Les germanes de cal Morera tenien una mica lluny l’escola, una mitja 
hora, que no és gaire, però amb una orografia costeruda i escarpada, ho 
dificultava més. El lloc concret era la Casanova, l’anomenada “casa del 
poble”, que acabo d’esmentar. En aquesta casa hi havia, a la planta baixa, 
la botiga, el cafè i el magatzem, que es convertia en sala de ball quan arri-
bava la festa major. A dalt hi havia l’estudi, la barberia i un piset per al/la 
mestre/a. I aquí, a la Casanova hi vivien els seus parents més propers, ja 
esmentats abans. Ho explica així la Conxita: “Marxàvem el matí de casa 
amb una fiambrera d’alumini que posàvem dins d’una senalla. La mare ens 
hi solia posar pollastre amb pèsols o costella amb patates o el que fos. Al 
costat de l’estudi hi vivia “la padrina”, la segona dona del nostre avi, la 
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Mercè Duocastella, i la tieta Elisabet (l’àvia i la mare del Jordi Tomasa). 
Ens escalfaven el dinar a nosaltres i, també, als altres nens. Tenien la botiga 
del poble. I a sobre hi havia l’estudi i el pis de la mestra. Recordo que la 
pobra mestra menjava cansalada crua...”. Tothom sap que les mestres es-
taven molt mal pagades i tenien feines per viure.“Quan acabàvem l’estudi, 
tornaven cap a casa i el dia següent feiem el mateix.” 

En aquests anys que parlem, l’escola de Castelltallat va tenir tres mestres: 
Asumpció Vinyes, després Montserrat Iglesias i la darrera fou Maria de la 
Vega. 

La mestra Maria de la Vega va preparar la Montse, junt amb dues cosi-
nes seves per fer l’examen d’ingrés, fins i tot es va preocupar de fer els trà-
mits administratius a l’institut Lluís de Peguera de Manresa, perquè totes 
tres es podessin examinar. El dia 1 de juny de 1966, l’institut Lluís de Pe-
guera va certificar que Montserrat Morera Solé havia superat l’examen 
d’ingrés. 

D’aquesta primera etapa, dels anys de Castelltallat, en guardava un re-
cord entranyable. Però el recorregut del que es podia estudiar a pagès o 
des de pagès s’acabava aquí. No hi havia oportunitat de formar-se, i això 
comptant que et toqués la loteria i vingués una bona mestra, millor dit, 
primer que vingués mestre/a i, després, que la que vingués fos persona de 
vàlua i servicial. I era tan així com dic, que, el curs 1966-67, a Castelltallat 
ja no hi havia mestra i no n’hi va haver mai més! 
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Estudi de Castelltallat: la Montse en primer terme, a la dreta. 
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2. A les monges,  
a Valls de Torroella 

Per tant, acabava un temps i a la Montse se n’hi obria un altre. Els pares 
van enviar, successivament, les tres nenes al col·legi de les monges de Valls 
de Torruella. La Montse, per seguir el curs 1966-67. 

Aquestes monges, les germanes Dominiques de l’Anunciata, eren allà des 
de començament del segle. Es van instal·lar a la Colònia Valls, ja que havien 
deixat la Colònia Palà, arrel de la dissolució de la societat que mantenien 
els dos cosins “amos” de la Colònia, Joan Palà i Esteve Valls. Palà era el 
propietari de les terres i es va quedar amb la fàbrica, la colònia i la meitat 
dels telers, mentre que l’Esteve Valls continuà utilitzant la maquinària de 
la fàbrica fins el 3 de setembre de 1903, quan es donaren per acabades les 
obres de la nova fàbrica un quilòmetre riu avall. Fou el naixement de la 
Colònia Valls. A aquesta orde se li encarregà l’educació de les nenes. 

Era molt normal en aquella època, si els pares podien, portar les nenes 
en col·legis de monges que els ensenyaven no sé exactament com dir-ne: 
que se sabessin defensar en el rol de vida ordinària que suposadament por-
tarien, cuina, labors i, com a molt, estudis de comerç. M’han dit que la gent 
els hi deia “monges de l’amenagé”, del francès “ménage” (tasques de la 
llar). Avui en dia costa d’entendre, perquè gairebé “tot ha vingut regalat”, 
però llavors, cada vegada que uns pares d’un petit poble decidien fer “la 
proesa”, ja que des de pagès era una proesa, de portar les nenes a formar-
se a fora, es plantejaven el gran dubte –un debat, en diríem ara–, de si por-
tar les nenes a unes monges d’ensenyança o bé a unes monges que 
ensenyaven per ser mestresses de casa. 

I, com es fàcil d’imaginar, a la nostra Montse no li va agradar gens anar 
a unes monges que “ensenyaven una mica de tot”; no hi va estar a gust, 
perquè de lluny “no era lo seu”, i perquè trobava que tant al col·legi com 
al poble en general es respirava un ambient “molt classista”, segons recorda 
el Josep, i és clar, tots els que l’hem coneguda sabem que tant per ideari 
com per actitud, ella era d’allò més practicant de la igualtat humana. 

Segurament s’hi devia sumar el fet que era la primera vegada que mar-
xava de casa. Tenia tan sols deu anys. La Colònia Valls és a prop de Cas-
telltallat, sí, però és allò suficientment lluny com per no poder-hi anar a 
peu, i, per tant, comportava ser fora de dilluns a divendres i tornar a casa 
pel cap de setmana. Trobaren estada a casa d’uns cosins de la mare que, 
això sí, prou que les tractaren bé, s’hi sentiren bé i, concretament, la 
Montse en guardava un bon record.   
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3.  
A estudi, a Fonollosa 

Superat aquest, diríem, impàs del col·legi de Valls, la trajectòria de la 
Montse es va reconduir anant a estudi a Fonollosa, pensant en poder fer el 
batxillerat. Ja tenia fet l’ingrés i, per tant, ja podia preparar-se per al primer 
curs, i això és el que va fer el 1967-68, sota el guiatge de la mestra Angelina 
Torras. 

A Fonollosa, hi havia mestra i una escola reeixida. És més, va topar amb 
una bona mestra, filla del mateix poble. La veu que en determinat poblet 
hi havia una bona mestra corria com la pólvora. I aquesta devia ser la raó 
que portà als pares a fer l’opció d’enviar les dues nenes a Fonollosa.  

Es tractava de l’Àngela Torras Selga, filla de cal Fusé, que fou mestra des 
del 1966 fins el curs 1998. “Era una mestra entregada a la docència de les 
seves alumnes, una dona molt sensata, molt treballadora i molt bona per-
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Els Morera amb la família Giralt, de Valls, que va acollir les nenes quan anaven a les 
monges. De dreta a esquerra, la Maria Giralt, cosina de la mare de la Montse, el 

Martí, pare de la Montse, la Conxita i la Pilar, germanes, la cosineta Maria Dolors 
Tomasa, la Montse i el Melcior Giralt, pare de la Maria. 
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sona”, manifesten alhora, el Josep i la Conxita. Amb ella va seguir els qua-
tre cursos del batxillerat elemental i la revàlida (1967-68 fins 1970-71). 

L’Àngela, amb una veu decidida que denota la vivesa i bon fer, que diuen 
d’ella, explica els seus records, enmig de tantes generacions: 

Hi havia dues unitàries: classe dels nens i de les nenes. Més tard 
van fer agrupació. 

La Montse? I tant, si me’n recordo!: Era una nena responsable, deci-
dida, simpàtica, amable. La vaig tenir fins els 14 o 15 anys perquè la vaig 
preparar pel batxillerat. Els quatre cursos. Baixava a peu soleta i portava 
el dinar de casa en una carmanyola i se’n tornava a casa el vespre. 

Això de baixar a peu, que recorda la mestra, no sempre fou així, com 
explico més avall. 

L’Àngela segueix recordant:  

Tenia molta voluntat, eh! I també se sabia defensar. Dic això perquè 
els nens tenien un mestre que els feia bromes, ella li plantava cara, era 
més gran però sobretot tenia raons i es defensava més bé. 

Jo, durant el dia, tenia les altres nenes, i en les estones lliures pre-
parava els temes. Era el començament de jo preparar alumnes per exa-
minar-se a l’institut (de Manresa) i no sabia massa què preguntaven i 
hi patíem... Vaig preparar-la a ella i altres nenes pel batxiller elemental 
i la revàlida. I tant si se’n va sortir! 

La mestra Àngela, amb aquest comentari, dona per sobreentès el sacrifici 
que comportava ensenyar i estudiar en el món rural. S’està referint a una 
dificultat, molt seriosa, que tenien els estudiants que, provinents dels pobles 
petits, o no tan petits, s’havien d’examinar com a “lliures” en els instituts 
de les ciutats grans. Dit d’una alta manera, tots els nens i nenes que no es-
tiguessin matriculats en un institut, s’havien d’examinar com a “lliures” i 
era una altra proesa. Els de Solsona i el Solsonès havíem d’examinar-nos 
com a alumnes lliures a l’institut de Lleida, Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media, i no ho vulgueu pas saber...! 

A la pregunta de si a la Montse li agradava especialment alguna assig-
natura en concret, l’Àngela, ràpida, respon: “No demostrava que li agradés 
més una cosa que una altra. Ella se’n volia sortir de tot. Mai va demostrar 
que li agradés més una matèria que una altra”. La voluntat, la tenacitat, 
l’esforç... li venien de lluny. 

I tot i ser Fonollosa a prop de Castelltallat no s’hi podia anar a peu cada 
dia. És a una distància d’una hora i mitja, si fa o no fa. I per anar-hi dià-
riament encara que fos en cotxe, el pare no podia acompanyar-la. De ma-
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nera que la Montse feu estada a cal Rècus de Fonollosa, a casa d’un ma-
trimoni molt conegut dels Morera, ja que el marit havia treballat de mosso, 
quan era jove, a cal Morera, i la seva dona, encara que esporàdicament, 
també. Diu que eren molt bona gent i hi estava a gust. 

A l’escola de Fonollosa va fer-hi bones amistats: nenes del mateix Fono-
llosa i Fals que les considerava molt capaces i li dolia que no haguessin se-
guit estudiant. I nens, com el Joan Calmet Piqué, que després d’haver donat 
unes quantes voltes, tornaran a trobar-se, molt anys després, a l’Ajunta-
ment de Manresa. (Vid. Joan Calmet). 

L’estiu de 1969, la família va patir un fort ensurt, especialment el Martí, 
el pare. Ja he explicat que era un home emprenedor, que va aixecar de nou 
l’heretat de la Morera. Doncs un dia de ple estiu d’aquell any, quan la 
Montse tenia 13 anys, es va calar foc a la recol·lectora i ell va patir crema-
des molt serioses que l’obligaren a estar hospitalitzat a la clínica gairebé 
quatre mesos. 

El pare es va recuperar i va tornar a ser el que era, un home actiu, trem-
pat i bromista, un propietari proper i “planer”, que tractava tothom igual. 
Alerta, que els propietaris d’heretats importants, es feien dir sí, señor, al-
menys una majoria d’ells. Res a envejar als señoritos del sud! La Montse 
va heretar del seu pare aquest valor tan important de creure en la igualtat 
humana, que es tradueix també en un tracte igual per tothom. En llenguat -
ge de pagès diríem que el Martí “es feia amb tothom”, i la Montse, també!
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Capítol II 

 

 

 

 

Compagina estudi i treball.  
Arriba a Manresa 

 

1.  
 Vigia de control d’incendis 

A començament del curs, el 1971, comença a treballar. Però per ser més 
exactes, havia començat a treballar l’any anterior, l’estiu de 1970, amb 
només 14 anys. Fou un treball temporal, però treball al cap i a la fi en tota 
regla, i gairebé amb pluriocupació.  

Una de les característiques que brollen espontàniament en parlar de la 
Montse és la seva capacitat i la seva voluntat de treballar. Ho havia mamat 
a casa, ja ho he dit, i ho va posar en marxa així que en va tenir l’oportuni-
tat. Aquell estiu s’havia instal·lat en un turó de Castelltallat, a la torre de 
control d’incendis. Allà va anar a treballar els tres mesos d’estiu, com també 
la Conxita. Des de la torre, que tenia 25 metres d’altura, havien de fer de 
vigia i avisar en cas d’incendi i, donar part, de tant en tant, del que veien 
amb l’emissora. 

Tot i que el primer dia es va trobar amb un incendi i, per tant, va passar 
la prova de foc –mai més ben dit–, aquella situació tan plàcida no era per 
a una persona tan activa com ella. La solució fou donar classes de mate-
màtiques a dos nens de 9 anys, dalt d’aquella torre que només hi cabien 
tres persones. No sé si algú es pot arribar a imaginar la situació: una torre 
de 25 metres d’altura feta de dos pisos, que s’hi accedia amb una escala de 
gat, sense cap mena de protecció!, que per obrir la porta que després feia 
de terra, s’havia de fer amb el cap! Doncs, per allà pujaven la Montse i la 
Conxita i per allà pujaven els nens. Em serveix d’al·legoria perfecta: és així 
com “pujava”la canalla i el jovent de pagès, entrenats per a les dificultats, 
sense gaires contemplacions... i així és com sortien! 
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D’altra banda, no costa imaginar com devia gaudir des d’aquella alçada, 
admirant la vall, l’esplanada, tot aquell territori que s’estenia al seus peus, 
fins a la muntanya de Montserrat. L’estima per la natura i tot allò relacio-
nat amb ella fou un sentiment que cada vegada fou més intens en la vida 
de la Montse. En els últims anys, m’atreviria a dir que era el seu gran anhel, 
poder passejar amb el Josep, tranquil·lament, pels camins, pels boscos i les 
valls de Castelltallat.  

 

2.  
Arriba a Manresa, per quedar-s’hi 

Acabat el batxiller elemental i la revàlida, si la Montse volia continuar 
estudiant, i això és el que tenia ben clar, havia d’anar a Manresa. 

Amb les seves cosines i la germana Conxita, es van instal·lar en un pis 
del carrer del Cós. La Conxita, que era la gran, era la responsable de la 
colla. Eren un grup de set que compartien un pis cedit pels pares de la seva 
cosina Anna Duocastella, de Biosca. Llavors es va matricular a l’institut 
Lluís de Peguera per fer el batxillerat superior i el COU. Fou entre els cur-
sos 1971-72 i 1973-74. 

Mentrestant, la seva germana Conxita es decantava pel món de la salut. 
Va estudiar infermeria a la UB i fisioteràpia a la UAB.  
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Aquesta vista, poc més o menys, devia veure la Montse des de la torre de 
control d’incendis.
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3.  
Caramelles 

La relació amb la gent de Castelltallat continuava igual d’intensa. Eren 
els anys que es començaven a recuperar tradicions, i una de les més arrela-
des eren les Caramelles. El primer any de la recuperació fou el 1977 i l’a-
plec se celebrà a la Molsosa. L’any següent, ja fou a Castelltallat. Es van 
unir Castelltallat i Sant Mateu per organitzar-les. La Montse, el diumenge 
al matí, amb el seu cotxe Seat 850 blau, s’encarregava de portar des de 
Manresa a Sant Mateu i Castelltallat, al Joan Burés, que era la persona que 
els ensenyava els balls i muntava les coreografies d’aquesta colla de cara-
mellaires.  

Joan Burés, excel·lent ballador, era perruquer de senyores i també feia 
cadires de boga. 

La Montse, la primera de la segona fila, a la dreta, amb el 
grup de l’institut Lluís de Peguera, de viatge de fi de curs, a 
Itàlia i Mònaco. Entre el grup la Maria Àngels Borrós 
Esquius, que anys a venir formarà part del seu equip 
d’Informàtica. 
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La Montse s’hi va implicar molt i ho va gaudir molt. El Josep ho ex-
plica:“Hi posava molt interès, en gaudia molt, però molt. És que tenia unes 
qualitats, una predisposició innata pel ball”. Hi va participar sis anys. 

 

4.  
A la gestoria Morera  

Així que arribà a Manresa per estudiar, es va posar a treballar. L’octubre 
de 1971, amb 15 anys, va entrar a treballar a la Gestoria Morera i hi va 
romandre set anys, fins el 1978. En realitat se’n va anar perquè havia de-
cidit fer els dos últims cursos d’informàtica a Barcelona, a la UPC, que 
tenia fama d’universitat puntera en les noves tecnologies. 

Amb el titular d’aquesta gestoria, Ramon Morera Parera, eren de família: 
el pare del gestor, Valentí Morera Feixes, era tiet del pare de la Montse. I 
per ser exactes, el primer any d’estada a Manresa de la Montse, abans d’a-
nar amb les cosines al carrer del Cós citat, va viure a cal Torné, la casa d’a-
quest tiet Valentí. I entre que hi estava molt bé i que hi trobava un interès 
aplicable a tot el que feia, sovint recordava la bona experiència que va as-
solir a la gestoria Morera. 

Cantant caramelles. La Montse és la primera de la dreta.
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5.  
Magisteri 

Quan va superar el curs d’orientació universitària (COU) va matricular-
se a magisteri, a la UAB. Com és que la Montse fes aquesta opció, quan 
l’evidència dels fets que coneixem porten a pensar que el que ella volia, li 
agradava i era capaç, era una carrera tècnica? Crec que la resposta està 
altra vegada en el context social en què va néixer i créixer. La carrera idònia 
per a una nena era magisteri. La resta de carreres es “desaconsellaven” i 
com més fortes, més tècniques o més tradicionalment d’homes, més encara! 
D’altra banda, ser mestra era una carrera curta que feia albirar una plaça 
i una estabilitat possibles. 

I és clar, va passar el que havia de passar, que no li va agradar, malgrat 
haver aprovat amb matrícules el primer curs. Diu que no li agradaven ni 
les matèries, ni el nivell, rigor o exigència que es demanava. Així és que de-
cidí canviar... 

Una molt bonica foto de la Montse 
dels seus anys universitaris.
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6. El Centre de Càlcul del Bages:  
neix el seu interès per la informàtica 

En aquell moment, érem el curs 1974-75, al Centre de Càlcul del Bages 
s’oferia un curset d’introducció a la informàtica. El CCB era una empresa 
de serveis dirigida per Josep Maria Sala Rovira, de la qual n’era director 
tècnic en Joan Comellas Torras. Què era i que suposava això tan innovador, 
i certament una mica enigmàtic, la informàtica? A la Montse li va cridar 
l’atenció i s’hi va apuntar. No sols li va encantar, sinó que va quedar cor-
presa de les potencialitats que s’obrien en aquest camp. I molt seriosament, 
com ella feia les coses, s’ho va plantejar com un repte, totalment conven-
çuda que el futur tecnològic havia començat. Hi havia tres tècnics que do-
naven aquest curs, el mateix Joan Comellas, Ignasi Perramon Carrió i Josep 
Gómez López. La seva aplicació i interès eren tan forts que només la 
Montse, arribat el moment, havia fet les pràctiques que s’encarregaven als 
alumnes inscrits. 

Entre l’alumnat hi havia Josep Maria Coll Riumbau, que treballava a la 
Pirelli. Amb aquest Josep Maria i amb Joan Comellas, un cop acabat el 
curs, s’engrescaran tots tres a matricular-se a la UAB per seguir i superar 
la carrera d’informàtica. Els anys de facultat solen ser memorables i sovint 
fonamenten forts lligams d’amistat per sempre més. “Els tres de Manresa”, 
com eren anomenats a la universitat, van formar un equip potent i motivat, 
i una amistat que continuarà en el temps. (Vid. Joan Comellas, Josep Maria 
Coll). 

Tant amb l’Ignasi Perramon, com amb el Josep Maria Sala, anys a venir 
es tornaran a trobar i mantindran una relació estreta. Aquesta vegada a 
l’Ajuntament. L’Ignasi, elegit regidor en el primer ajuntament democràtic, 
formarà part del tribunal de selecció que va escollir la Montse com a pri-
mera tècnica informàtica de la Casa. (Vid. Ignasi Perramon). I uns mandats 
més endavant, arribarà a l’Ajuntament el Josep Maria Sala Rovira, que di-
rigirà l’àrea política d’Hisenda i Administració, amb qui treballarà inten-
sament en els canvis organitzatius que les noves tecnologies aportaren a 
l’Ajuntament.
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Capítol III 
 

 

 

 
 
 

Estudis Universitaris d’Informàtica 
 

 

1. UAB. Facultat d’Informàtica,  
curs 1975-76 fins a 1977-78 

 

Malgrat el que acabo de dir, la Montse havia fet lletres durant el batxi-
llerat i en matricular-se de primer d’informàtica (1975-76) es va topar amb 
les matemàtiques. Ella no havia fet mai integrals i derivades, per exemple, 
i no entenia res. Què va fer? Doncs no arrugar-se i lluitar, que és el que va 
fer tota la vida. Tot allò que es podés solucionar posant-hi treball i voluntat, 
tot allò que depengués de la seva persona, no fallaria. Es llevava a les sis 
del matí per estudiar mates... i va treure un 8,5! 

Els tres primers cursos a la UAB els va anant superant, cada vegada des-
cobria més les potencialitats d’un món nou que ella es plantejava com a 
nous reptes a assolir. S’ho plantejava tan seriosament que va pensar que el 
lloc més idoni per fer informàtica era la UPC. Això suposava deixar Man-
resa, amb disgust del seus pares. 

Perquè quedi clar fins a quin punt la Montse era tenaç i esforçada, alhora 
que intel·ligent, vegeu les notes que treia i fixeu-vos especialment, en les 
mates: 

1r curs: era l’any de l’adaptació. És el menys brillant: va treure dos apro-
vats i el notable de “Mètodes matemàtics”, que ja he esmentat. 

2n curs: un notable, tres excel·lents i una matrícula d’honor. Sabeu de 
què?: de matemàtiques! 
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3r curs: un excel·lent,“Estadística matemàtica”, cinc notables i un apro-
vat. 

4t curs: quatre notables i dos excel·lents. 

5è curs: quan va presentar el seu currículum a l’Ajuntament, adjuntà 
una certificació acadèmica de 2 de gener de 1980, en la qual consta 
que encara era estudiant de l’últim curs. Per data d’expedició del títol, 
aquest curs el va superar sense cap mena de problema, i suposo que 
amb bones notes, també. 

Cal fer notar de l’expedient acadèmic de la Montse, que és molt bo, que 
a mida que augmentava la dificultat treia millors notes. Això volia dir dues 
coses, almenys, 1) la manera com encarava les dificultats i 2) s’evidencia 
que cada any li agradava més la informàtica.  

 

2. UPC Barcelona:  
es llicencia en Informàtica  

En matricular-se el curs 1978-79, a la UPC, campus de Pedralbes, per 
fer quart, el que primer va fer és buscar pis. Va trobar una senyora vídua 
que li va llogar una habitació amb dret de cuina, al carrer Cartagena de 
Barcelona. Allà va fer-hi estada juntament amb una altra noia que tenia 
aquesta senyora.  

-38-

La Montse amb el Josep i la seva amiga i companya de la 
UPC, Maribel, de la població de Campo (Osca).
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Amb el Josep Maria 
Coll, el 2017.

Juliol de 1978. Tempestats: la Montse amb els seus companys i 
amics d’universitat, Joan Comellas i Josep Maria Coll, “els tres 

de Manresa”. (Fotos Comellas/Coll) 
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Durant aquests dos cursos, 1978-79 i 1979-80, al mateix temps que es-
tudiava a la UPC treballava en una empresa que venia ordinadors a petites 
empreses. Es deia I.S.G. (Ingenieria de Sistemas de Gestión), d’un senyor 
de la família Elizalde. La Montse, amb la seva amiga i companya de facul-
tat, Maribel, de Campo (Osca), anaven a posar en funcionament els ordi-
nadors venuts i ensenyar-los-hi el funcionament. L’empresari en qüestió les 
acompanyava en moto al lloc que tocava...; tot era una mica precari, però 
fou el seu primer treball com a tècnica en informàtica i li va permetre au-
tofinançar-se els estudis. 

El dia 22 de gener de 1981, la Universitat Politècnica de Catalunya va 
expedir el títol de llicenciada en Informàtica a Montserrat Morera Solé, 
filla de Castelltallat. El seu somni acabava de complir-se. Aquest títol en 
els anys vuitanta, situava la nostra Montse a l’avantguarda de les dones 
amb carrera tècnica. Sens dubte! 

I amb el títol a la butxaca, s’estava apropant a casa nostra, a l’Ajunta-
ment de Manresa. 

-40-
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Capítol IV 
 

 

 

 
 
 

Tècnica superior en Informàtica  
de l’Ajuntament de Manresa 

 

 

L’arribada dels ajuntaments democràtics l’abril de 1979, una fita espe-
cialment rellevant en el procés transformador de les estructures socials del 
país, anava acompanyada d’un canvi radical del bloc de la legalitat, com 
no podia ser d’una altra manera. Aquells ajuntaments que, pràcticament, 
només podien prestar els serveis mínims que tenien assignats, en funció de 
la població, es van veure investits d’una sèrie de potestats pensades per 
donar resposta a la infinitat de serveis que demanava la ciutadania. La 
Constitució acabava de reconèixer l’autonomia local en el marc de la llei. 
Una d’aquestes potestats era l’autoorganitzatòria. S’havia acabat la fèrria 
tutela administrativa del govern civil. Per crear una plaça, per exemple, 
d’auxiliar administratiu, s’havia de demanar autorització al ministeri i cos-
tava molt... 

 

1. El primer ajuntament democràtic  
i el repte de la modernització 

A Manresa, el nou Ajuntament sortit de les eleccions municipals de 1979 
portava un ampli ventall d’idees i projectes, però que no es podien tirar 
endavant si primerament no s’emprenia la modernització de l’administració 
i se la dotava de recursos. (Vid. alcalde Cornet). L’administració s’havia de 
posar al dia, modificar la plantilla de personal, incorporar persones amb 
formació universitària, que juntament amb els “cossos nacionals” ajudessin 
a fer el canvi social que es demanava. Incipientment, a casa nostra, aquesta 
transformació havia començat el 1978, sota el mandat Roqueta, amb l’en-
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trada dels primers tècnics d’administració general, llicenciats: dos advocats, 
Julià Vives Valls i una servidora, i un economista, Pere Massegú Bruguera. 
El 1978, la plantilla de personal de l’Ajuntament, inclosa la policia local i 
el professors del Conservatori Municipal de Música i la banda de música, 
eren 109. 

No cal dir que un capítol essencial per agafar el tren de la modernització 
era pensar en els ingressos. En aquesta empresa, l’Ajuntament va tenir la 
sort de comptar amb un “cos nacional” d’especial vàlua, preparació, influ-
ència i sentit del servei públic, el tresorer Ramon Riera Vall. Riera, home de 
prestigi, molt ben vist en els cercles de l’alta funció pública per la seva com-
petència. Fou un dels sis experts cridats pel Ministeri d’Administració Ter-
ritorial per a la redacció del text refós de la Llei de Bases de Règim Local  
7/1985, de 2 d’abril,3 i autor principal del títol VIII dedicat a les hisendes 
locals. No és el lloc aquest per ressaltar la importància d’aquest text legal, 
la primera llei bàsica constitucional pels ens locals, i la seva complexitat per 
expurgar tot allò inconstitucional. Només diré, a títol d’exemple, que Riera 
es va entestar fins aconseguir-ho, que mitjançant una transitòria desapare-
gués la figura del “recaptador contractat privat” com agent executiu4, exis-
tent en ajuntaments grans i en diputacions, argumentant davant el propi 
ministre, que era del tot inconstitucional. Si, sí, hi havien recaptadors pri-
vats! 

Riera conscient i sabedor de l’envergadura del projecte que tenia al da-
vant, del qual ell mateix n’era també propulsor, es va posar en marxa rà-
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3. RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.  
4. Disposició transitòria novena de l’esmentat RDL 781/1986.3. 

L'alcalde Cornet, elegit 
primer alcalde democràtic, 

ocupa la presidència, 
flanquejat per la Mesa 
d'edat, Ramon Llatjós, 

Maria Àngels Torrens i el 
secretari Robles. Era el 19 

d'abril de 1979.
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pidament i el que primer va fer va ser formar equip. La seva gent: el Pere 
Massegú citat, temps després arribarà un nou interventor, el també man-
resà, Josep Trullàs Flotats, i l’economista Maurici Algué Pujol, i un grup 
de funcionaris/es d’una dedicació, lleialtat i eficàcia, a prova de bala, com 
la Rosa Mari Moreno Fortó, la dedicació i eficiència de la qual seria un 
clon de la nostra Montse. (Vid. Laura Cot, que formà part d’aquest grup). 

 

2. El procés de selecció d’un tècnic informàtic.  
La Montse s’incorpora a l’equip de Serveis Financers 

Per formar l’equip adient, hi mancava un tècnic en informàtica. El 1980 
es convocà una plaça de Jefe de explotación analista, que devia ser l’única 
plaça que es devia poder tibar per fer la convocatòria. L’anunci fou publicat 
el 31 de març de 1980. S’hi van presentar cinc aspirants, en concret la 
Montse va presentar la instància acompanyada del currículum i l’expedient 
acadèmic, el dia 16 d’abril. El tribunal seleccionador, format per Jordi Mar-
sal Muntalà, Jordi Pérez Picas i Ignasi Perramon Carrió, amb l’assessora-
ment del tècnic informàtic de l’Ajuntament de Lleida, Angel Ros Domingo 
–el mateix que després en serà alcalde–, proposà el nomenament de Mont-
serrat Morera Solé. Tot i que al tribunal només hi havia regidors, així 
consta en l’expedient, no hi ha dubte que el Riera hi era a prop. (Vid. Ignasi 
Perramon). 

Feta la selecció, calia aprovar-la. El Ple de la corporació, en sessió extra-
ordinària celebrada el dia 20 de maig de 1980, a proposta del secretari ge-
neral, Ramon Robles Moratinos, que era qui tenia la competència 
(absoluta!) en l’àmbit de personal en aquell temps, va acordar contractar-
la com a tècnic en Informàtica, només pel termini de sis mesos(1 de juny-
31 de desembre de 1980), que se li aniria prorrogant fins que es va 
convocar i va aprovar l’oposició lliure per accedir a la plaça com a funcio-
nària de plantilla, el 1983.  

La corporació municipal que va tenir l’encert d’adoptar, per unanimitat, 
l’acord de contractar la Montse, estava formada per:  

Alcalde: Joan Cornet Prat. 

Tinents d’alcalde: Jordi Marsal Muntalà, Ramon Puig Soler, Francesc 
Padullés Esteban, Pere Oms Pons, Maria Teresa Vilajeliu Roig i Josep 
Agustí Garriga Caro. Absents en aquella sessió: Josep Maria Vives Llambí 
i Ramon Majó Lluch. 

Regidors: Manuel Cano Navarro, Andreu Dalmau Sitjes, Enric Casa-
sayas Brichs, Ignasi Perramon Carrió, Lluís Tuneu Roca, Ramon Llatjós 

-43-

una vida de servei 04 7e ALG ja POST_Maquetación 1  12/07/2022  9:59  Página 43



Planas, Josep Fuentes Ribas, Ramon Oliveras Torrents, Jordi Pérez Picas, 
Eduard Bohigas Santasusana, Concepció Comas Riu, Manuel Caro 
Muñoz, Lluis Botifoll Traveset, Josep Sorinas Nogués. Absents en aquells 
sessió: Ferran Lladó Font i Maria Àngels Torrens Vila. 

Secretari: Ramon Robles Moratinos. 

Al Ple hi assistiren també l’interventor Victorino Rodríguez Santos, i una 
servidora, com a “versió catalana del secretari”, amb la missió de validar 
les actes en català. 

En aquell mateix Ple, es va aprovar un dictamen de la Comissió d’Hi-
senda, que resolia“aprovar el plec de condicions econòmicoadministratives 
que han de regir el concurs per l’adquisició d’un ordinador i el desenvolu-
pament d’un software d’aplicacions”. L’alcalde Cornet va defensar el dic-
tamen manifestant que “tenir un ordinador a l’ajuntament suposarà una 
dinamització del treball municipal i comportarà poder tenir una sèrie de 
dades a tots nivells”5. Ara, aquesta explicació pot semblar simple, però 
quaranta-dos anys enrere era un revulsiu, i alhora un misteri. (Vid. alcalde 
Cornet). 

Es funcionava amb màquines d’escriure manuals i s’emprava paper de 
calc, i els càlculs es feien amb unes grans calculadores de paper. La primera 
màquina d’escriure automàtica, que incorporava una memòria d’una línia 
i tenia corrector automàtic, la va tenir la Montse Mestres Angla com a se-
cretària de l’alcalde. 

Per tant, la Montse va arribar parell amb el primer ordinador. Ella ho 
solia recordar, amb una barreja d’humilitat i orgull. Qualsevol altra per-
sona segurament s’hauria penjat medalles a dojo... (Vid. Ignasi Perramon).  

Posats que hi som diré que en aquell mateix Ple es va contractar el nou 
arquitecte municipal, Jaume Espinal Farré, i Maria Pons Malet com a pro-
fessora del Conservatori Municipal de Música. La contractació del Jaume 
arribava oportunament perquè s’estava tramitant el nou Pla General Mu-
nicipal d’Ordenació de Manresa i l’anterior arquitecte municipal havia 
marxat o se l’havia convidat a marxar. De fet, en el mateix Ple es va acordar 
concedir un nou termini d’exposició pública de l’esmentat pla general, amb 
caràcter previ a la seva aprovació provisional. 

I el primer de juny de 1980 va arribar una noia de 24 anys, sense fer so-
roll, maca, eixerida, amb una rialla franca i amb una empatia cap a la resta 
de la gent, que ni en els moments de més tensió de la casa, perdria. Aquesta 
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5.Ajuntament de Manresa, arxiu municipal, libres d’actes del Ple de la Corporació 
Municipal, 1980.
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noia acabaria sent crucial en l’esdevenidor de la Casa, artífex del canvi de 
paradigma tan abismal com que l’administració deixaria el paper –l’admi-
nistració ha estat sempre una mena de sinònim de papers!–, per passar a 
una nova manera de contactar amb la ciutadania, la tecnològica. 

Aquesta noia va començar a treballar a les ordres del Sr. Riera. Sempre 
he pensat que hom és en la vida el que li han ensenyat la primera vegada. 
El primer mestre “imprimeix caràcter”. La nostra Montse tenia les quali-
tats, les ganes, la intel·ligència, l’esperit servicial, però el rigor, l’entrena-
ment, el mestratge li va donar Riera. Ella ho sabia i prou que ho reconeixia. 
Moltes vegades m’havia dit, en aquelles “converses de les tardes”que em 
referiré més endavant, quan venia a tomb: “El Riera és molt dur, sí, sí, però 
és molt recte, sap el que fa. Mira, m’hi avinc molt amb el Riera. Fa les coses 
en serio”. La Montse menyspreava fins a l’infinit la frivolitat, el fer veure 
que..., la superficialitat. Ho dic ara i ho torno a repetir més endavant per 
posar-hi èmfasi.  

 

3.  
Funcionària de plantilla de l’Ajuntament de Manresa 

Però entrava a la Casa amb un contracte administratiu de sis mesos. Era 
una situació laboral precària, per tant, havia de preparar-se per passar opo-
sicions i el programa de temes a estudiar venia legalment predeterminat i 
no era gens fàcil. En aquesta situació hi romangué durant uns tres anys. El 
dia 16 de febrer de 1983, la comissió municipal permanent va resoldre con-
vocar oposició lliure per ocupar una plaça de tècnic superior en informà-
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La Montse que va arribar 
a l’Ajuntament de 

Manresa, el primer de 
juny de l’any 1980. 
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tica. Les proves se celebraren el 3 de novembre del mateix any, i el tribunal 
qualificador quedà format per: 

President: Carles Canongia Gerona. 

Vocals: Joan Antoni Olivares Obis, Ramon Riera Vall, Maria Àngels Clo-
tet Miró i Manuel Forn Foxà. 

Secretari: Miquel Salmerón Castro. 

La Montse va superar els tres exercicis eliminatoris, amb una puntuació 
final de 24,5 punts sobre 30. Gens malament, oi! Per tant, el tribunal va 
proposar el nomenament de Montserrat Morera Solé com a Tècnica Supe-
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Comunicació a la 
Montse de la 

celebració dels 
exàmens de la 

convocatòria de la 
plaça de tècnic 

superior llicenciat 
en Informàtica.
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rior en Informàtica de l’Ajuntament de Manresa, acord que adoptà la co-
missió municipal permanent del 18 de novembre de 1983.6 

Si bé tinc molt present el dia que la Montse va comparèixer, molt con-
tenta, a la Secretaria General perquè havia de prendre possessió de la plaça, 
en propietat, en canvi dels exàmens de l’oposició, de les emocions i anèc-
dotes que genera, no me’n recordo gens i em sap greu. 
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6.Ajuntament de Manresa, arxiu municipal, expedients de personal núm 81/1980 i 
83/1983.

Sessió plenària del primer ajuntament democràtic, setembre de 1981. A la presidència 
l’alcalde Cornet, amb el secretari Robles i Maria Àngels Clotet, a la seva dreta, i 

l’interventor Rodríguez Santos, a la seva esquerra. 
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4. El casament amb Josep Puig Calvet, el 1986.  
La família i l’heretat històrica de cal Morera 

Aquest apartat es podria tractar en el capítol següent dedicat a la seva 
personalitat, però m’ha semblat més adient incorporar-lo aquí, no tant per 
la cronologia, com perquè s’explica millor la seva trajectòria laboral. 

La germana gran de la Montse, la Pilar, la pubilla, s’havia casat feia anys, 
l’11 de maig de 1969, joveneta, amb Candi Pinós Aubets, fill de la casa del 
Codony de Castelltallat. Van tenir dos fills, el Jordi i el Jaume. La continu-
ïtat de cal Morera estava assegurada! La Conxita, amb la qual la Montse 
havia estat sempre especialment unida, perquè havien compartit anys d’es-
tudi, de pis, etc., es va casar a Castelltallat, amb el metge Ramon Serra Fer-
nández, el 25 de setembre de 1982. Van tenir una filla, l’Imma, que va 
seguir la branca sanitària dels pares. I la Montse? 

La Montse, un cop va veure que tenia estabilitat laboral, que ja tenia la 
plaça en propietat, es va decidir. Això és el que crec jo, no pas perquè m’ho 
hagués explicat. Era molt reservada, escrupolosament reservada envers la 
seva vida personal; havia construït una fortalesa inexpugnable a l’entorn 
de la seva intimitat. Poques coses et deia o te les deia a mitges, de manera 
que la resta te l’havies d’imaginar o deduir. 

Feia temps que veiem la Montse junt amb un noi pel carrer Sobrerroca. 
De fet, ell treballava a l’oficina bancària d’allà. Si li preguntaves, directa o 
indirectament, et contestava amb una rialla eloqüent. Però la coneixença 
no venia pas de la proximitat entre ambdós llocs de treball, cosa d’un parell 
de minuts, sinó que es coneixien d’adolescents. Ell, el Josep, era fill de Ra-
jadell, de la casa de cal Closa, i havien coincidit en festes i aplecs... Un dia 
vam saber que la Montse havia maridat.  

El casament entre el Josep Puig Calvet i la Montserrat Morera Solé se 
celebrà a l’església parroquial de Castelltallat, el 6 de setembre de 1986, 
oficiat per Josep Maria Riubrogent Tarrés (Vic, 1924-Manresa, 1994). En 
principi havien parlat de fer un casament senzill, sense pretensions, es po-
dria dir que per complir les formalitats i prou, però, noi!, al final, la cosa 
es va anar animant i el casori fou ben pompós. 

Un parell de ratlles sobre l’oficiant, el rector Riubrogent, un home nota-
ble, perquè lliga molt amb aquesta història i perquè era amic i ben recone-
gut per la Montse. Aquest capellà fou un dels molts exemples de rectors 
de poble, veritables intel·ligències enclaustrades, que han trobat la pau de 
la seva vida, dedicant-se a l’estudi i al servei dels seus pocs parroquians. 
Era un home afeccionat a l’astronomia, coneixia totes les estrelles, a la mú-
sica, fou durant deu anys organista de la Seu de Manresa, i també a la in-
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formàtica. (Vid. Pere Fons). De fet, a mi em semblava que la Montse m’ha-
via dit que fou precisament, mossèn Riubrogent qui l’havia encarrilada en 
el món de la informàtica, però em diuen que no és així. De totes maneres, 
que la Montse m’havia parlat de la bondat i la intel·ligència extraordinària 
d’aquest capellà, i que feien llargues discutides sobre ordinadors, sobre el 
futur tecnològic, seguríssim. Fins i tot recordo que una vegada que vam fer 
una gran costellada i un partit de futbol a Castelltallat, sota de l’església, 
amb la Montse vam anar a saludar-lo a la rectoria. I el mossèn, que jo no 
l’havia vist mai, estava allà en un quarto ple de fum de tabac, amb una ba-
luerna grossa d’ordinador al costat i un cendrer ple de burilles, i van acabar 
parlant de no sé quina mena de programa... 

Tornem al nuvis. Què puc dir del Josep? Senzillament, sense el Josep la 
Montse no hauria pogut fer tot el que va fer, i tothom sap la dedicació 
total, absoluta, que la Montse va tenir a l’Ajuntament. Però és que la 
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La Montse amb els seu pares el dia del casament

El Josep i la Montse el dia del seu casament. A dalt, amb els pares.
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Montse feia moltes més coses, encara, trobava temps per cuidar la família, 
per ensenyar a nens de Càrites, o nocions d’informàtica als seus veïns de 
Castelltallat i Sant Mateu, etc. 

M’havia repetit tantes i tantes vegades: “Sort en tinc del Josep. És molt 
bon tio, eh! És que ho és molt, és que en tinc sort!”. També comentava les 
reflexions ponderades que feia el Josep sobre els temes que parlaven, posant 
de manifest la persona de seny, comprensiva i de pau que és. Tot i així, la 
parella havia tingut alguna temporada baixa, de semitrencament de la re-
lació, però que van superar de manera definitiva. 

Ara, després d’haver-lo tractat durant la preparació d’aquesta biografia, 
d’haver parlat amb molta gent que els coneixia i d’haver-me endinsat en els 
secrets que acompanyen a tota família, he de dir que m’he quedat impactada 
de la dedicació total, absoluta, abnegada que ha tingut el Josep envers la 
Montse. Per dir-ho de manera esquemàtica i provocadora perquè se m’en-
tengui: jo no sé qui es mereix més l’homenatge, si la Montse o el Josep! 

La Montse i el Josep no van tenir fills, però ella –també el Josep–, dedicà 
tot el temps lliure que tenia a la família, primer a la mare, la Lola, que un 
cop vídua, el 1992, se la va endur a casa, a Manresa, i va estar enllitada els 
dos últims anys de vida (†2009), i, simultàniament, als nebots. La Montse 
es bolcà a voler transmetre aquesta mena de torxa intangible que és el ba-
gatge, l’herència cultural dels avantpassats, que una casa pairal passa, o 
vol passar, de generació en generació. Els hereus en són guardians, no pro-
pietaris. Els pertoca mantenir-la i posar-la en valor, si cal. És clar, cada casa 
és un món, i això no sempre és així (des de la meva òptica: gràcies a Déu!). 
La Montse, això ho tenia como una mena de missió sagrada i, encara que 
a ella no li tocava, va fer el possible i allò impossible perquè fos així. Llegiu 
què va escriure un dia d’agost de l’any 2003, titulat “A casa...” i no us en 
quedarà cap dubte: 

No sé si ho sabré expressar prou bé, però si que sé el què sento i el 
què us vull dir: moltes gràcies.  

A tu Pilar, perquè amb el teu gran esforç aconsegueixes anar arre-
glant coses: 

Un dia el colomer, un altre dia les finestres. 
Ara pintar i després un quadro. 
Els estris vells, fotos antigues i records de la família. 
I, tot plegat, tant net, endreçat i polit. 
[...] 
A tu Jordi, per demostrar la teva immensa estimació per casa: 
Aquestes parets tant ben fetes, amb aquests rocs tan grossos que 

no sé pas com t’ho fas. 
L’era, els bancs, la gespa, l’olivera i els altre arbres. 
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El sistema de rec i les pedres per posar flors. 
I tantes altres coses que fan que tot sigui molt maco. 
[...] 
A tu Jaume, per la teva companyia i suport constant a tots plegats: 
La sensibilitat envers tothom. 
La música i l’alegria. 
L’amor als gats i gossos. 
I tants i tants detalls i ajuts que fan que tot sigui possible i millor. 
[...] 
A tu Càndid, per vetllar pels voltants i la casa: 
Les feixes i els camins. 
La llenya tan ben feta i posada. 
I sobretot, l’hort, on sempre hi ha de tot. 
[...] 
A tots quatre, el meu més profund agraïment per conservar tan bé 

allò que més estimo: CAL MORERA. 
 
Montserrat Morera Solé 
Agost-20037 

7. Document facilitat per la familia.

1978. La família de cal Morera: el Martí (el pare), la Conxita (la germana), la 
Lola (la mare), la Montse al centre, la Pilar (la germana gran), el Jordi Tomasa 

Morera (cosí), i el Candi Pinós (marit de la Pilar). El nen és el Jordi Pinós 
Morera, el fill gran de la Pilar i el Candi. 
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Aquest cant que fa la Montse no és, òbviament, a l’arquitectura de la casa, 
malgrat tantes referències materials, sinó a la família que es confon amb l’heretat 
històrica de cal Morera, a les “essències” de les quals ella se sent guardiana! 
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Sitges 2002. La Montse amb la mare, la Conxita i la filla d’aquesta, 
l’Imma, a cada banda.

Cotlliure, 2010. La Montse amb la seva germana 
Conxita. Cada any feien un viatge plegades. 
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Amb els renebots: Jordi Pinós Perea (fill del seu nebot gran Jordi) i Aina Pinós 
Muntada (filla del seu nebot Jaume).

Amb el Jordi Pinós Perea, al cap de 
taula, i l’Aina i el Martí Pinós 

Muntada.

  Amb la seva germana Pilar i el seu cunyat 
Candi i el nen Marc Santamaria Tomasa.

Any 2017. Amb les cosines.

una vida de servei 04 7e ALG ja POST_Maquetación 1  12/07/2022  9:59  Página 53



-54-

 

5. L’Ajuntament de Manresa a la avantguarda de les noves  
tecnologies aplicades a la gestió i la recaptació tributària 

Des del minut zero de 1980, la maquinària de serveis financers es posà 
en marxa com una piconadora. És clar, a mida que s’hi integrava més gent, 
l’equip tenia més potència. De totes maneres, mai no van ser una legió. Eren 
pocs i molt eficaços. Acabava d’arribar el primer ordinador, de la Hewlett 
Packard, i ja mai més les coses tornaren a ser igual. Es comencen a elaborar 
els primers bancs de dades, de les propietats immobiliàries, dels titulars d’ac-
tivitats econòmiques, dels propietaris de vehicles, etc., junt amb dades dels 
comptes bancaris per fer les domiciliacions, amb els corresponents DNI o 
NIF. Tot això, ara, sona elemental, però llavors no hi havia res. Arriben a 
confeccionar-se els padrons fiscals per fer la gestió tributària, el padró de 
“la contribució” (contribució territorial urbana i rústica), després substitu-
ïda per l’IBI, el d’escombraries, el de guals, etc. De tenir un padró a no tenir-
lo o tenir-lo malament, hi anava tenir a no tenir ingressos! 

Capítol especialment important, per l’alt grau de precisió legal que exigia 
el procediment, fou la informatització de la gestió recaptatòria en volun-
tària i en constrenyiment. A casa nostra no se n’escapava ningú, quan a la 
resta d’ens locals, incloses algunes diputacions, tenien uns problemes co-
lossals. Gairebé podríem dir que en aquest tema concret o en la gestió tri-
butària, en general, no hi havia municipi gran o diputació que en un 
moment o altre deixés de consultar a Manresa.(Vid. Pere Massegú, Maurici 

2003. La Montse i la seva mare amb els seus 
tiets Marcel·lí Tomasa Torra i Elisabet Morera 

Duocastella, en les seves bodes d’or. 

Dempeus, d’esquerra a dreta: Maria 
Pilar Duocastella, Nati Rial, Mercè 

Duocastella, Paquita Clotet. A primera 
fila, la Montse, Maria Dolors Tomasa i 

Anna Maria Duocastella. 
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Algué, Laura Cot, Dolors Cañellas, Rosa Gomà, Remei González, Rosa 
Pintó, Ramon Riera...). En el mateix sentit, la confecció del cadastre, que 
s’emprengué el 1982. La confiança que Manresa generava a les altes esferes 
del ministeri era total, i “deixaven fer”. (Vid. Josep Maria Solé). 

I d’aquí podem anar desgranant passos i salts de gegant: la implantació 
del sistema d’informació electoral,“en aquell moment la informació elec-
toral de què disposava l’Ajuntament de Manresa era única al país” (Vid. 
Joan Canongia). Prèviament, s’havia informatitzat el padró d’habitants, i 
seguidament va venir el desenvolupament de l’administració electrònica i 
gestió de processos, el workflow (fluix o cicle de treball) –el terme més re-
petit, cada dia, des de fa anys a l’Ajuntament!–, la creació de la pàgina web, 
wifi corporatiu i comunitari...  

A la Montse li agradaven les sortides a la muntanya amb els companys i companyes 
de l’Ajuntament. Aquestes fotografies corresponen a la seva etapa de tècnica adscrita 

a Serveis Financers.
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Cap el 1991 i els anys següents, la informatització va arribar als diferents 
serveis de la casa. Aquell any s’inicia la connexió dels PC allà on fossin, 
que significà que tota la casa començaria a treballar en xarxa. Calia esten-
dre el cablejat, la compra de PC per als diferents usuaris, els servidors. “Va 
ser una feina ingent que la mateixa Montse s’hi va involucrar fins el punt 
que ella mateixa supervisava l’estesa de cablejat d’una casa a l’altra” (de 
la casa consistorial a l’edifici “nou”, el núm. 5 da la plaça Major). Així ho 
explica la seva gent. 

I va arribar el GIS, sistema d’informació geogràfica, l’any 1992. Es com-
prà la màquina per poder digitalitzar la cartografia cadastral, que fins lla-
vors s’esmenava a mà i, gradualment, es va anant introduint dades, 
in cre mentant la informació en el sistema digital. “L’any 1998 es fa fer un 

La Montse, en 
primer terme, i 
altre personal de 
l’Ajuntament, en 
una festa patro -
nímica de Santa 
Rita (Foto 
Maragda 
Albuixech).
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salt qualitatiu passant a fer el nostre propi programari de GIS”, explica el 
Xavi Naval, el tècnic que s’encarregà del GIS i avui successor de la Montse 
al front del servei. “Això va suposar un gran estalvi en poder deixar les 
dues llicències que teníem”. 

 

6. Es crea el Servei d’Informàtica  
com a àrea autònoma 

Aquest pòsit d’èxit propicià que el 1996, com bé explica l’alcalde Valls, 
“prenguéssim la decisió de crear l’àrea de sistemes de informació que ja 
no depenia directament de serveis financers sinó que era una àrea autò-
noma que havia de prestar serveis a les diferents àrees de l’Ajuntament”. 

A partir d’aquest moment, la Montse reforça el seu equip, format per 
un grup de companys i companyes notòriament “quiets” i eficients. La 
Montse valorava molt la seva gent. Els seus comentaris sempre eren posi-
tius: “Mira, aquests nois de Berga, o de Solsona..., molt bé, eh!”. 

I van anar venint tot el paquet de programes més directament encaminats 
a apropar la ciutadania a l’administració, a fer-la més transparent, el 010 
d’atenció al ciutadà, els tràmits on-line, etc. L’Ajuntament de Manresa, any 
rere any, des del 2014, ha assolit els nivells de transparència amb un 100%, 
segons acreditació de la UAB, que atorga el Segell Infoparticipa, i el maig 
del 2021, dins de la Setmana de Govern Obert de Catalunya, es feu reco-
neixement a l’Ajuntament de Manresa pel nou portal de govern obert i 
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La taula de la Montse. Al 
darrere el premi “CAT cert de 
signatura electrònica, 2008”.
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transparència, per l’avanç en la transformació digital, tant interna com en 
relació amb la ciutadania, portada a terme. (Vid. Josep Trullàs). 

Dins dels serveis d’atenció al ciutadà és especialment destacable el pro-
gramari de serveis socials, que permet treballar en xarxa a equips profes-
sionals descentralitzats a la ciutat, i incorpora la gestió de serveis i ajuts 
que es donen, alhora que garanteix la confidencialitat de dades personals 
i familiars a través d’un accés restringit. 

Referència expressa mereix, també, la creació, en aquests últims anys, 
del programa informàtic anomenat “Cens d’habitatges buits”, pioner en 
aquest àmbit, que ha servit de guia a altres administracions. (Vid. Rosa 
Pintó). 

I així podria continuar... 

 

7.  
Els reconeixements 

A partir dels anys noranta especialment, però la sembradura era dels 
vuitanta, evidentment, són inacabables les invitacions que la Montse rebia 
per a participar en congressos, jornades, taules rodones, conferències i la 
recollida de premis i mencions honorífiques. La ciutat era pionera. Poso 
d’exemple aquells que en tinc referència documental, però n’hi ha molts 
més: 

– Salamanca, 1998, 21-22 maig: “Primer Encuentro interadmi-
nistrativo sobre Administración única en Castilla y León”. La po-
nència de la Montse fou “La integración de la información y 
procesos en las administracions locales como base de la adminis-
tración única y abierta al ciudadano”. 

– Madrid, 2001, 24 al 26 d’octubre. “Jornadas del Instituto para 
el desarrollo de la Administración Pública”. La Montse desenvolupà 
“Paso previo al pago via internet, sol·licitud de trámites por la web 
y consulta de su estado de resolución. La experiència pràctica del 
Ayuntamiento de Manresa”. 

– Pels volts d’aquest anys s’atorga el premi al millor servei d’una 
administració pública per a l’empresa. Premi compartit amb l’Ajun-
tament de Barcelona. (Vid. Alain Jordà). 

– Múrcia, 2004. “Premio Tecnimap”, lliurat pel ministre d’Admi-
nistracions Públiques, Jordi Sevilla Segura. 
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Congrés “Localtic Projecte Mobile ID”. Segurament és 
l’últim premi que va recollir la Montse.

Telegrama de condol rebut des de l’Ajuntament d’Écija el 27 d’octubre de 2021
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– Sant Feliu de Llobregat, 2008, 13 novembre. Jornada sobre la 
llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics municipals. 
La Montse participa a la taula rodona sobre “gestió de continguts, 
document electrònic i e-expedient”. 

– Barcelona, 2015, 21-22 gener. Palau de Congressos: la Montse 
intervingué en “Com digitalitzar el 100% (o gairebé) la gestió in-
terna”. 

– Premis a la transparència, cada any des del 2014, etc., etc. 

 

Per cert, poso per escrit un secret ben guardat, que no deixa de ser un 
valuós reconeixement a la seva vàlua: l’Ajuntament de Madrid va arribar 
a oferir a la Montse la plaça de sotsdirectora general de l’àrea d’Informà-
tica municipal, amb el compromís que podria fer i desfer “perquè el direc-
tor, no en sabia..., era un expolític, que tenia el càrrec com a premi pels 
serveis prestats”. Ho confirma el Josep. Això passava el 1986, i ella no ho 
va acceptar, per dues raons: perquè no volia deixar cal Morera i perquè se 
sentia molt bé a l’Ajuntament de Manresa.  

Eren un anys que estava creant “xarxa” d’amics i complicitats entre els 
responsables d’informàtica de les principals ciutats dels voltants: Girona, 
Lleida, Terrassa, Igualada, diversos de l’Àrea Metropolitana, etc. I també 
amb ciutats de força més lluny. Tenim un bon exemple en el telegrama 
rebut a la Casa, el 27 d’octubre del 2021, des de l’Ajuntament d’Écija, en 
què traslladava les seves condolences i posava de manifest la col·laboració 
i afecte que la Montse els havia brindat. Entre ells s’intercanviaven idees i 
programes a desenvolupar, que continuà després a Localred. D’una manera 
o altra, ho va fer durant tota la seva vida professional. En els últims anys, 
va treballar amb la Diputació i els ajuntaments de l’Eix Diagonal, en el 
tema de les smart cities. 

 

8. La trajectòria acadèmica: 
la Montse professora d’universitat 

En els anys noranta, la Montse era una informàtica de referència en els 
cercles municipals, i d’aquí surt la invitació a fer el salt a la docència uni-
versitària. 

Els seus inicis foren a la Fundació Universitària del Bages (FUB), a l’Es-
cola Universitària de Gestió i Administració Pública, adscrita a la UPF, amb 
l’assignatura Introducció a l’ús de Recursos Informàtics, durant el curs 
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1994-95 i següents. I, lògicament amb una molt alta valoració dels seus 
alumnes. (Vid. Rosa Pintó, David Sanclimens). Després continuaria a la 
UAB i a la UPC Terrassa. 

El curs 1998-99 i fins el curs 2005-06 fou professora en el Mestratge en 
Tecnologies de la Informació Geogràfica, a la UAB-Departament de Geo-
grafia. 

Ensenyava sistemes de gestió de base de dades. El programa que impartia 
tractava de: 

Sistemes d’informació i S.I.G. 
Bases de dades 
Disseny de bases de dades. Bases de dades relacionals 
Structured Query Language (SQL) 
Altres conceptes 

 

També donà classes a la UPC, campus de Terrassa. 

A les tardes en què la cosa era més distesa i tranquil·la, ja fos perquè jo 
necessitava resoldre coses d’informàtica o bé amb aquesta excusa, solia 
baixar al soterrani on hi havia i encara hi ha el servei d’Informàtica, llavors, 
la Montse solia comentar-me coses de la Casa o de la vida, que sempre re-
sultaven agradables o, almenys, interessants. Les anomeno “converses de 
les tardes”, que ja he avançat. Era quan em feia comentaris de l’estil: “Ja 
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La Montse fou professora de Mestratge en Tecnolgies de la Informació Geogràfica, 
de la UAB, durant diversos cursos.
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t’entenc ja que t’agradi donar classe. Si, jo també, m’ho passo bé... aquest 
jovent és trempat i si hi poses interès, corresponen...”. Venia a dir que si el 
professor és honrat, l’alumnat respon. 

Anys després, els comentaris eren de signe diferent. Era interessant donar 
classes però es trobava cansada. Els anys no passen en va. Les expectatives 
canvien, l’experiència és impagable però és a canvi de l’energia... La 
Montse, la voluntat no la perdé mai, però l’energia ja no podia ser la ma-
teixa!
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Capítol V 
 

 

 

 
 
 

La personalitat de  
Montserrat Morera Solé.  

L’arrelament a la terra. La vessant  
espiritual: la figura del seu oncle,  
venerable Magí Morera Feixas  

 

 

La Montse era una persona menuda. Amb prou feines devia haver pesat 
mai més de cinquanta quilos i caminava amb pas decidit, lleugerament in-
clinada endavant. Amb unes faccions maques, que li donaven un aspecte 
molt agradable, que ella, conscientment, no va voler potenciar mai. La 
Montse creia en allò substancial, l’ésser profund, inigualablement expressat 
per Saint-Exupéry: “No es veu bé més que amb el cor. L’essencial és invisi-
ble per als ulls”8, però essent així, solem oblidar el que realment importa. 
La Montse avorria el “fer veure que”, la frivolitat que envolta amplis cer-
cles de la nostra societat, i que, sobretot, està fermament arrapada entre 
els que marquen o generen opinió, i, és clar, en el nostre grup social de l’A-
juntament, no n’és aliè. Ella, que era tan prudent, de tant en tant, se li es-
capava algun comentari en aquest sentit. 

No suportava l’arrogància, ni la prepotència, ni la fatxenderia, ni els fan-
tasmes. (Vid. Pep Simon, entre altres). Detestava tot allò que tingués tuf 
classista, i admirava la gent senzilla, treballadora, esforçada. La gent, en de-
finitiva, que aguanta el país! Ella mateixa ho era: senzilla, treballadora, es-
forçada. Només cal llegir els escrits d’homenatge, adjunts, dels companys i 
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8. El diàleg de la guineu amb el princep (Saint-Exupéry, Antoine de, El Petit Príncep).
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companyes de l’Ajuntament, i hom pot treure ben clarament quins eren els 
trets diferencials que vestien la personalitat de la Montse, la forta persona-
litat de la Montse. Ella era cordial, amable, desprenia bonhomia, però en 
allò que ella creia substancial, no cedia, que tothom ho tingui clar. I quan 
apuntava la banya no retrocedia, s’ho enduia per endavant, això sí, sense 
fer soroll. (Vid. Esteve Albàs, Joan Comellas i Josep Maria Coll). 

Com veure’m de seguida el perfil de persona que la Montse admirava és 
el de la persona essencialment treballadora, sense pretensions, cordial i pro-
pera, llesta, que traspua bonhomia i bona voluntat. Del contrari, que tan 
abunda, en fugia com a gat escaldat. 

També és cert que defugia del conflicte. No, no li agradava gens, diria, 
que no suportava gens bé la polèmica, que moltes vegades té molt d’estèril 
i va lligada a fer veure que... Segurament, per això no simpatitzava amb la 
política.“Clotet no sé com et pot agradar la política..., ai, no!, la política 
es despietada”, em deia, i tenia raó –encara que tots/tes hem de fer alguna 
cosa perquè no ho sigui tant–, ella pensava que s’havia de ser d’una pell 
especial, i prou que és així. En aquest sentit, reunia el que s’espera d’un/a 
funcionar/ia, la neutralitat, l’objectivitat, la imparcialitat, desvinculada ex-
quisidament de qualsevol opció partidista. Segurament, però, era massa 
poc guerrillera... 
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9. Javier Gomá Lanzón, Ejemplaridad Pública, Ed. Taurus, Madrid, 2009.

La Montse, l’any 2006.
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Ah! em descuidava de dir que la Montse tenia un mot de comiat, entre 
divertit i coratjós, que me’l va encomanar: “Àpali”. 

Dit això i sense entrar en detalls, ha de quedar ben escrit que en el balanç 
de la seva trajectòria, la Montse no ho va tenir gens fàcil en la vida. Raó 
aquesta que fa més meritòria la seva exemplaritat i reclama deixar-ne cons-
tància, perquè el bon exemple fa millors els éssers humans que l’observen 
i els fa més feliços,9 i ha de ser el nord, sense concessions, dels que treballem 
en el sector públic. 

 

1. La seva admiració per l’empresari  
Sebastià Catllá Calvet 

La Montse sentia una admiració amb majúscules pel Sebastià Catllá, 
l’home que ha fet possible la transformació de la seva empresa familiar, 
Oliva Torras –que acaba de complir 75 anys–, en un grup econòmic inter-
nacionalitzat d’èxit. 

Jo no sé de cap altra persona que m’hagués manifestat més vegades la 
seva admiració que pel Sebastià Catllá. Jo sabia qui era però no l’havia 
tractat: “No coneixes el Catllá, carai!, és una persona fantàstica, és que no 
n’hi han... Un home fet a si mateix, treballador, senzill, molt capaç, amb 
un cap molt ben estructurat, amb uns projectes d’allò més avançat..., un 
home de pagès, sense pretensions”. El dia que vaig anar a parlar-hi de la 
Montse i d’aquest llibre, el Sebastià em va dir de seguida: “Sí, sí, que ho sé, 
perquè cada vegada que ens trobàvem, em deia, Sebastià, tu ets el meu ídol. 
I jo pensava, pobre de mi, però què he fet jo perquè aquesta senyora em 
tingui en tan alta estima...? Em sap molt greu la seva mort!”. De fet, el Se-
bastià, amb la seva resposta, ho diu tot. 

Certament, la Montse tenia raó, Sebastià Catllá Calvet és una personalitat 
destacada del món empresarial i no sols del món empresarial, un home pro-
per i llest que amb poques paraules, sempre assenyades i encertades, et gua-
nya. Un home que se’n fa cas! Va començar treballant en una òptica, després 
feu d’aprenent de manyà als 16 anys als Tallers Ratera-Fornells, als 19 ja 
n’era encarregat, i als 23 s’incorporava a l’empresa del seu oncle, Lluís Oliva 
Torras, per convertir-se en soci al cap de dos anys. I així fins a convertir 
“quatre ferros” (és una expressió seva) en l’empori que avui és Oliva Torras, 
internacionalitzada i convertida en Oliva Torras Grup. Diu al seu web, que 
és “Un model de negoci d’èxit format per empreses i divisions industrials 
independents i capdavanteres, format per unes 400 persones, en els sectors 
del metall, de l’energia, de la climatització de vehicles industrials, ferroviari, 
en el món del joc recreatiu, i la mobilitat i l’estacionament: Oliva Torras 
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Metal, Oliva Torras Solar Energy, Oliva Torras Mount&Drive Kits, amb 
implantació als Estats Units (Fort Worth), Oliva Torras Railway, SMI 2000 
i Meypar”.  

Però, a més de l’home fet a si mateix, la Montse veia en el Sebastià Catllá 
l’home de la terra, que la viu i l’estima, que fa honor als seu orígens recu-
perant i cultivant ceps i oliveres, i fent vi i oli, sota la marca Collbaix, dins 
la DO Pla de Bages. 

I el tercer puntal a destacar d’en Catllá és el seu compromís social, això 
que ara se’n diu la responsabilitat corporativa.10 Un home que no té un no 
quan se li demana ajut. Ell ha inspirat un model per a la seva gent: “per-
sones honestes, íntegres i respectuoses amb la societat i l’entorn... positives 
i alegres... compromeses amb la qualitat, el servei, l’agilitat, l’adaptabilitat 
per construir relacions...”. 

Arribats aquí, ja tothom entén les raons que tan impressionaven la 
Montse de l’historial d’aquest prohom manresà. 

 

2.  
La responsabilitat. L’autoexigència 

El nivell de responsabilitat i autoexigència, de compromís, que sens 
dubte li van ensenyar i fomentar a casa seva, superava qualsevol paràmetre. 
Allò d’atendre trucades a les quatre de la matinada per resoldre avaries, 
de la policia local, d’estar pendent de tot i en tot moment i per tothom, no 
fer mai vacances, perquè era així, no feia mai vacances i si en feia una set-
mana, agafava el portàtil i el portava sempre a sobre, a l’hort, a on fos, 
pels voltants de la seva casa de Sol i Aire. Cap petició, cap repte, li eren 
aliens. Sempre estava disposada a tirar-ho endavant, i la seva paciència era 
inesgotable. Les expressions “sempre hi era”, “no tenia mai un no” o simi-
lars són, d’una manera o altra, dites pels companys i companyes, en els 
corresponents escrits. Mai no podrem agrair-li prou! (Vid. Esteve Albàs, 
Ricard Torres, Cristina Cruz). En la seva persona la tecnologia s’humanit-
zava. 
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10. Sebastià Catllá ha presidit diverses fundacions, associacions empresarials i cíviques. 
Actualment és president del patronat d’AMPANS i president del consell d’administració 
de Sant Andreu Salut.
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3.  
El sentit del servei i de la defensa d’allò públic.  

Era una de les seves conviccions més profundes: salvaguardar l’interès 
públic. (Vid. Esteve Albàs). Ella tenia un esperit servicial que l’hauria des-
envolupat igualment si hagués treballat en el sector privat. El tenia innat, 
li havien ensenyat els seus pares. A la petita comunitat on ella va créixer, 
el sentit d’ajudar hi era, diguem-ne, present de manera normal. 

Però la cosa anava més lluny, molt més lluny: incorporava molt bé el 
codi ètic, els valors de la funció pública. (Vid. Jeroni Muñoz). La Montse 
tenia una obsessió per salvaguardar el servei públic, i tal vegada no ho sem-
blava, perquè amb el to que deia les coses, podia passar desapercebut: “Coi, 
però això de donar-ho a fora..., voleu dir?... ja podem fer-ho nosaltres...”. 
Per ella, no deixar en mans d’interessos privats segons quina informació 
era crucial. No és que fes grans disquisicions filosòfiques o ideològiques. 
Ella tenia clar que calia salvaguardar tot allò que ajuda a fer-nos iguals, a 
erradicar privilegis, a protegir els més febles. No puc posar exemples –ara 
no toca–!, però la destrossaven literalment determinades propostes de no 
prestar nosaltres, la Casa, directament determinats serveis. I és clar, no 
m’estic referint als gran serveis que coneix la ciutadania sinó a serveis in-
terns, instrumentals, que comporten coneixement de preuada informació. 
D’això n’era especialment gelosa i protectora. I ho deixo aquí... 

Pere Massegú ho diu molt bé: “Descartant la fàcil però sovint ineficient 
alternativa de l’externalització”, la Montse rebutjava allò fàcil, la comodi-
tat, per mandra ella no deixava de fer res!” I la mandra a Casa nostra i a 
totes les cases, a vegades, té molta força! (Vid. Joan Piqué). 

 

4. L’arrelament a la terra.  
L’estima pel món de pagès i els valors que representa 

Parlar de la terra, de pagès, de la natura, era per ella un bàlsam. Creia 
en l’autenticitat de la gent de la terra, de qui la treballa. Se sentia còmoda, 
bé, feliç, enmig de gent de pagès o que estima el món del pagès. Alguna ve-
gada li havia fet veure que ser de pagès i estimar la terra no és automàtic, 
ni molt menys, i li posava mil exemples de pagesos destroyers, però era una 
conversa que no li agradava gaire. Segurament per ella, aquests no eren ve-
ritables pagesos. 

No cal que insisteixi en els valors tradicionals del món de pagès. Ella 
mateixa els representava molt bé. Amb el temps va anant desenvolupant 
els coneixements que devia portar de casa seva, de petita. I cada vegada 
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més s’aficionava a plantar l’hort, a cultivar verdures; li feia il·lusió con-
templar les tomaqueres quan començaven a fer tomaques, i t’ho explicava 
i en feia conserva... Una vegada, que me’n va portar, li vaig dir que havia 
de canviar la mena, que aquelles tomaques eren agres. Em va dir:“Què 
dius. Si són molt bones”. Tots ho sabem, la confiança fa fàstic! No me’n 
va portar mai més. El cert és, segons explica el Josep, que va arribar ser 
una experta en el cultiu de tomaqueres. I així devia ser.  

També li agradava molt cultivar flors i tenia especial cura amb els pen-
saments. A més a més, a mida que passaven els anys, cada vegada optava 
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A la Montse li agradava molt anar a mirar bolets i anar a Busa, i 
a la presó...! Aquestes fotos són dels primeres anys noranta, amb 

l’Eduard Bohigas, el Pere Oms, el Josep Maria Sala, el Pep 
Simon, la Rosa Riera i una servidora. 
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més per tot aquest món de l’herbari natural, que creia útil per mantenir la 
salut: la menta, l’espígol, la tarongina, l’alfàbrega, la ruca, el julivert... Diu 
que al timó i el romaní li costava de fer-los viure, però a base de paciència 
i cura aconseguia fer-ne créixer algun. Segurament, els hi prestava massa 
atenció, el timó i el romaní estan acostumats a “viure sols” i sense 
gaires“atencions”. 

Era habitual en ella, arribant a casa o en dia de festa, agafar l’ordinador 
i “anar-se’n al bosquet”, un turonet sobre la seva casa de cal Solé de Sol i 
Aire, i allà s’estava treballant fins que era fosc, però “amb la llum de l’or-
dinador, ja m’hi veig”, deia. 

   

5.  
La murrieria 

Ho he posat en un apartat propi, perquè ho trobo a faltar entre els molts 
retrats, forçosament parcials, que cadascú fa. Per aquells possibles lectors/res 
que no la van conèixer tal vegada es podrien dur la impressió que la Montse 
era una funcionaria molt eficient, intel·ligent i servicial, però una mica babau. 
Res més lluny d’això. La Montse tenia desenvolupada, en grau màxim, aque-
lla murrieria pròpia dels vells pagesos que no saps mai quin llenguatge parlen 
i que, a la seva manera, acaben aconseguint el que volen. És com el llenguatge 
diplomàtic, mai no és el que sembla. La Montse no deia mai que no, no s’en-
frontava amb ningú, com els vells pagesos ho solia substituir per un “voleu 
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La mare, la Lola, dempeus, amb les tres filles, des de la casa de la 
Montse, cal Solé de Sol i Aire.
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dir?”, que, enmig del convenient ritual, suposava preparar el terreny per aca-
bar donant-hi la volta.  

En definitiva, la Montse tenia innat “el quedar bé”, que de cap manera 
vol dir tenir una actitud poc autèntica, no, no vol dir ser fals. “El quedar 
bé” és un ritual pacient, suau, amable, que apropa les persones, i fet amb 
sana intenció, no sol deixar danys col·laterals. 

Per contra, és veritat que hi han altres maneres de quedar bé i, sobretot, 
de tallar el bacallà. Hi han tècniques de laboratori molt poderoses, però a 
aquestes, tard o d’hora, se’ls veu el llautó, i sempre, sempre, deixen danys 
col·laterals. Res a veure amb la manera de fer recta de la Montse. Desgra-
ciadament, el ritual autèntic del quedar bé està en fase de franca extinció, 
mentre que les segones, triomfen. 
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La Montse a casa seva de cal Morera acaronant els animalons que més li agradaven: 
gats i gossos.
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La Montse ho sabia tot i ho controlava tot, això sí, no deia res. Sabedora 
d’això sempre li deia: “Tant és que aquesta Casa posi gerent o no. Tu ets 
el veritable gerent de l’Ajuntament”. I així li vaig reiterar a l’hora de la ve-
ritat, quan li vaig enviar el correu de comiat el 31 d’agost del 2021. En pa-
raules molt encertades d’una col·laboradora seva: “La Montse no va fer 
valer mai el poder que tenia: tenia tota la informació, i prou bé que ho 
sabia”. Jo puc afegir-hi que moltes vegades, hauria pogut ficar foc i no ho 
va fer mai. Al contrari, procurava arreglar les coses. 

 

6. La vessant espiritual.  
La figura del seu oncle, venerable Magí Morera Feixas 

La Montse creia fermament en la vessant transcendent de la vida. N’ha-
víem parlat, en més d’una ocasió en “les converses de les tardes”, caminant 
cap a casa, amb motiu d’algun fet extraordinari. Li preocupava l’empobri-
ment espiritual de la societat que porta al fet que tot sigui líquid i que cada 
vegada s’imposi més la falta de compromís i aquest individualisme desver-
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La besàvia, Maria Feixas Oller, amb nou dels seus onze fills. D’esquerra a dreta, 
l’Artur (fuster a Callús), el Josep, avi de la Montse, el Domingo (sacerdot), el Valentí 
(botiguer, del carrer del Bruc de Manresa), el Magí (sacerdot, venerable de l’Església 

catòlica), el Martí (regentà La Cerveseria de la Muralla del Carme de Manresa), el 
Pere (botiguer del carrer Martí i Julià de Manresa), la Victorina (una dona de gran 

vàlua, mestressa de la casa de Biosca de Castelltallat) i l’Àngel (cuiner, de l’Hospital 
de Sant Pau de Barcelona).

una vida de servei 05-06 7a ALG ja POST_Maquetación 1  04/07/2022  8:07  Página 71



gonyit. Jo no sé fins a quin punt era practicant, segons els cànons de l’Es-
glésia, però que era una persona molt espiritual, en puc donar fe. Partici-
pava de la idea de G. Chesterton, segons la qual qui no creu en Déu, creu 
en tot déu! Tenia una tendència cap al misticisme: “Ai, les monges!, mira 
ben bé que s’ho deuen passar: resar, cuidar l’hort, observar el cel, la natura, 
escoltar, meditar..., allunyades de tants interessos... ai, si!, mira a mi no em 
faria res..., ho he pensat moltes vegades”. D’altra banda, aquesta mena de 
reflexió arrossegava un cert cansament i desencís. 

La fe cristina estava arrelada a casa seva, almenys per tradició. La seva 
besàvia, Maria Feixas Oller, es va cuidar molt d’inculcar-la als seus dotze 
fills. A dos d’ells, el Domingo i el més petit, el Magí, amb l’aval del rector 
del poble, els va poder enviar al Col·legi d’Orfes Pobres, de Sant Julià de 
Vilatorta, i seran capellans, per orgull de la família. Els clergues aportaven 
a les famílies cultura i reconeixement. Tots dos van ser persones llestes, ac-
tives i molt desimboltes.  

El Domingo va ser enviat als Estats Units, a Colorado, i va dur a terme 
un gran tasca educativa en centres importants d’allà. El Magí tindrà una 
trajectòria molt més activa i dinàmica encara; va anar pel món fent múlti-
ples activitats i serveis, per acabar sent declarat venerable –segon, dels qua-
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Visita del pare Magí, amb sotana, a la seva casa pairal, cal Morera, a mitjan anys 
seixanta. La Montse, a la dreta, al costat de la seva mare i germanes.
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Cerimònia de proclamació de venerable del pare Magí Morera Feixas, 
celebrada a l’església parroquial de Castelltallat, l’any 2017.
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tre passos necessaris per assolir la santedat en l’Església catòlica–, per de-
cret del papa Francesc, del 9 d’octubre del 2017, en una cerimònia de la 
qual la Montse se’n va sentir molt orgullosa i feliç. 

El pare Magí era nat a cal Morera, el 16 de novembre de 1908. Quedà 
orfe de pare al 17 mesos. Va professar com a religiós de la Congregació 
dels Fills de la Sagrada Família, a Barcelona, el 1925, i més tard, el 1933, 
fou ordenat sacerdot. Fou superior general d’aquesta congregació, durant 
18 anys. I quan deixà de ser general, en la primera etapa, perquè en fou 
durant dos períodes no consecutius, el 1970, per comptes d’optar per un 
lloc tranquil decidí anar a Madrid a fundar una parròquia en un barri 
pobre: la parròquia Jesús de Natzaret al Barri d’Hortaleza, i allà va ro-
mandre cinc anys. Fou promotor de la construcció del temple de la Sagrada 
Família, de Roma, entre altres activitats. Va morir el 28 de juny de 1984 i 
està enterrat a la capella dels màrtirs de la parròquia de Sant Josep Ma-
nyanet de Barcelona. 

Pocs anys després, es va començar el procés per reconèixer la seva san-
tedat, seguint les fases que l’Església té previstes. L’arquebisbat de Barce-
lona va instruir, el 2004, l’expedient corresponent, que fou validat el 2007. 
Més endavant, el 2016-17, la Congregació de les Causes dels Sants, del Va-
ticà, donà resposta positiva a la pregunta sobre l’exercici heroic de les vir-
tuts de Magí Morera. En la causa es destacà que fou “un religiós i un 
sacerdot humil, pobre, obedient, alegre i candorós, de gran fe, amor a Déu 
i esperança cristiana que sabia infondre als altres”. Exercia“una extraor-
dinària caritat cap el pròxim especialment els necessitats, els malats i els 
més dèbils”. Com que així era, el papa Francesc el declarà venerable l’oc-
tubre del 2017. 

A la Montse, l’anunci que l’església de Castelltallat acolliria la cerimònia 
de declaració del seu oncle Magí, venerable de l’església catòlica, la va en-
tusiasmar. Diu que estava pletòrica. 

L’església parroquial de Castelltallat acollí la cerimònia de proclamació 
del P. Magí Morera Feixas, com a venerable de l’Església catòlica, el 30 de 
setembre del 2017. 

Jo crec que la Montse estava pletòrica per dues raons; una era perquè 
compartia el sentiment religiós, no en tinc cap dubte, creia que era una re-
afirmació dels valors que veritablement valen la pena i que li donaven força 
i sentit per tirar endavant. Prou bé recordo quan i com m’ho va explicar i 
em va donar un recordatori de l’acte, que era una estampa del venerable, 
que ella portava sempre a sobre. Em va donar l’estampa perquè sabia de l’o-
rigen, a Castelltallat, d’una de les branques dels meus avantpassats. L’avi pa-
tern de la meva besàvia paterna, que he citat al començament (Maria Trulls 
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El juny del 2012, la Montse m’acompanyà a descobrir les petjades dels meus 
avantpassats de Castelltallat.

Navès, 2013. La Montse, a la trobada anual de la meva família Miró 
(Mironada 2013).
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Davins) es deia Feixas, Joan Trulls Feixas (1814-1860), fill de la masoveria 
de la vila de Castelltallat i casat amb Francisca Soldevila Garriga, també de 
Castelltallat. De fet, quan vaig anar a buscar la documentació i seguir les ar-
rels d’aquests meus avantpassats, ella em va guiar. Era el 7 de juny del 2012. 

Però també crec, i n’estic totalment convençuda que, a la Montse, la va 
omplir plenament aquell acte de proclamació de venerable al seu oncle 
Magí, perquè, en la línia del que he exposat abans, de vinculació/devoció 
a la terra, a la casa, a cal Morera, allò, aquella cerimònia de tot un poble 
reunit per glorificar un fill de casa seva representava la plenitud de cal Mo-
rera, l’esplendor del millor moment de la seva història. D’alguna manera, 
hi tornaven a ser tots..., tornaven a les belles i, també, velles essències...I 
això no tenia parangó! 

Poc temps després, el 2019, quan el col·legi del Roser de Sant Julià de 
Vilatorta, antic Col·legi d’Orfes Pobres, va celebrar dins la festa de l’exa-
lumne 2019, el centenari de l’arribada del ja venerable Magí Morera, un 
grup de familiars de Castelltallat hi va participar. La Montse, en el trans-
curs de la missa, va llegir aquest text: 

El P. Magí Morera i Feixas era germà dels nostres avis i, per tots no -
saltres va ser i continua sent el tiet Magí. No parlarem de fets i vivències 
que ja consten en les publicacions de les seves biografies, sinó del que 
recordem d’ell personalment. Recordem especialment que venia al seu 
poble, Castelltallat. Solia anar a casa seva, cal Morera, on hi vivia un seu 
nebot amb la família, i a Biosca que hi vivia la seva germana Victorina 
amb la família. Solia venir acompanyat d’altres capellans de la Congre-
gació, recordem concretament el pare Blanquet. Quan venia era una 
festa per tots. Creiem que ell estava molt content de retrobar-se amb 
els seu orígens, i tota la família li teníem profund respecte, admiració i 
estima. S’interessava per tothom i recordava tots els detalls. El tenim 
present com una persona amb una mirada molt viva, intel·ligent, molt 
bona persona i entranyable. Tot i que tenia molta feina i havia viscut 
en diferents països, sempre va mantenir el contacte amb tota la família. 
Tenim moltes postals i cartes que ens explicava una mica sobre els 
llocs on estava i s’interessava per tots nosaltres. Ens consta com es van 
ajudar els germans en temps difícils. També el recordem quan amb els 
nostres pares el visitàvem a l’Hospital (Madrid) quan va tenir un acci-
dent i quan estava malalt a Barcelona. Tots l’hem estimat molt i estem 
segurs que ell a nosaltres també. Avui, després dels anys, continuem 
sentint la seva presència entre nosaltres, protegint-nos i fent-nos costat 
i companyia.  

A Sant Julià de Vilatorta, 2 de juny de 2019”.11 
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11. Document facilitat per la familia (Anna Duocastella Figuera).
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Aquí, la Montse va tornar a repetir, i segur que joiosament, el rol del 
qual he parlat abans. 

 

7.  
Les aficions 

Recullo les aficions que m’han anat explicant la família i els amics de 
joventut.  

Era persona distesa i alegre, sobretot en els anys més joves. Gaudia amb 
qualsevol cosa i feia xerinola de tot. Això és normal. A mida que avancen 
els anys, sol ser normal veure les coses des d’una altra perspectiva i trac-
tar-les amb més calma. 

Entre les seves aficions des de petita, hi havia la música i el ball. El re-
pertori de cançons que li agradaven i que solia cantar o taral·lejava són 
d’allò més variat. El Josep m’ha passat les preferides: 

De molt joveneta cantava les cançons de Salvatore Adamo. Durant els 
primers anys universitaris, li agradava molt escoltar les cançons de la Mari 
Trini, i algunes del Lluís Llach i del Joan Manel Serrat. 
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La Montse ballant.
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Durant els anys municipals, diu que la Montse es relaxava escoltant mú-
sica clàssica. Entre altres, tenia preferència per “Les quatre estacions” de 
Vivaldi, també “Concerto per oboe, archi e bassocontinuo en re minore” 
d’Alessandro Marcello, i “Adagio BWV 974” de Johan Sebastian Bach. I 
com que no era partidària d’un sol estil, gaudia molt escoltant ranxeres 
mexicanes. Segurament aquest gust li venia del seu pare, el Martí, que li 
agradaven molt, junt amb els tangos argentins. 

Li agradava la música folk i també estils ben diferents com “Billie Jean” 
de Michael Jackson; “The Best” de Tina Turner; “Eye in the Sky” de The 
Alan Parsons Project, “Bohemian Raphsody” de Queen i, darrerament, 
“Perfect” d’Ed Sheeran. I diu que també li agradaven algunes cançons del 
cantautor andalús El Arrebato. 

I pel que fa a la dansa, es quedava enlluernada amb els tangos, ben ba-
llats. 

Deixo per al final una cançó, entre totes les preferides:“El còndor passa”. 
És clar que li agradava aquesta mena d’himne a la llibertat, que retrata el 
lament dels nadius i, a l’hora, la bellesa dels Andes, ella, tan arrelada a la 
terra i tan compassiva amb la gent que pateix! Les dues últimes estrofes 
d’aquest himne colpidor, que té més de quatre mil versions, diuen: 

 

El cóndor de los Andes descendió 
al llegar un feliz amanecer. 
El cielo, al ver su marcha sollozó 
y volcó su llanto gris cuando se fue. 
 
Tras él la Tierra se cubrió 
de verdor, de amor y paz. 
Tras él la rama floreció 
y el sol brotó en el trigal. 
En el trigal. 

 

 

No m’atreveixo a suggerir que 
canviem el “còndor” pel “duc 
reial”! 
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La Montse i el Josep, l’any 2017.
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Capítol VI 
 
 
 
 
 
 

El darrer servei: l’Ajuntament funciona 
des de casa en arribar la pandèmia 

 

 

En el transcurs del temps, un seguit de crisis –o similar– a l’Ajuntament 
van tenir la serenor i la dedicació de la Montse com a principal aliada en 
el combat. Un exemple fou el pànic generalitzat que es va produir fa vint-
i-dos anys davant el canvi de segle i el temut efecte 2000 que havia de tor-
nar bojos tots els ordinadors del món mundial. Després va quedar clar que 
el món encara no s’acabava i que quedaven moltes crisis per resoldre i per 
venir. 

El tro final arribaria amb la pandèmia. De la nit al dia, la gent havia de 
quedar-se a casa i l’Administració havia de continuar funcionant. I així 
fou, el miracle fou possible... 

No m’imagino el que la Montse va patir, per molt que no se la va notar 
especialment amoïnada. Va continuar facilitant el servei i resolent infinitat 
de problemes amb la calma i serenitat de sempre. Ara bé, ella era especial-
ment hipocondríaca, i aquell virus no és que li fes por, es que l’aterrava. I 
ho vivia amb tanta pressió que li feia mal o, tal vegada, la situació era a 
l’inrevés, una salut que minvava soterradament, l’aclaparava i l’atemoria. 
No ho sabrem mai. Sabem, però, que per telèfon o per videoconferència 
era la Montse amable de sempre. 

Tornem als prolegòmens de la pandèmia, les setmanes anteriors al març 
del 2020. Vaig trobar un capvespre a la Montse especialment atrafegada, 
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però exultant, amb unes caixes plenes de routers inalàmbrics, destinats a 
facilitar la connexió a internet dels nens i nenes de les escoles, sense recur-
sos. Aquest tema de poder ajudar i ajudar, especialment, a nens, la feia feliç: 
“Mira tota aquesta caixa és per als nens perquè puguin seguir les classes”.  

La situació sanitària a escala global anava empitjorant. Arribava una 
pandèmia de dimensions desconegudes, enmig de la incredulitat prepotent 
de la gent.  

Va arribar el fatídic divendres de març del 2020 i ja tothom havia de ro-
mandre a casa. L’arquitecte Santi Martín Orduña ja no podia venir des d’I-
gualada, havia quedat tancat, i havia de signar llicències... L’equip 
d’in formàtica desenvolupava el seu pla. De fet, ja en alguna ocasió havien 
pro posat alguna experiència pilot de flexibilització del treball, per exemple, 
signar des de casa, sempre que fos necessari. Va semblar que no era el mo-
ment encara perquè la legislació no acabava d’acompanyar prou la inicia-
tiva, i es va seguir com sempre. 

 

1.  
La Montse deixa equip 

Enmig de la turmenta, la Montse i la seva gent es posen en marxa. De 
primer es va consultar a la empresa Serveis Gestionats per assegurar que 
el sistema de treball remot aguantaria, i amb total seguretat. Ho confirma-
ren i la realitat així ho demostrà. Després, hi va haver un desplegament de 
tota la gent d’Informàtica per tenir el sistema preparat i que funcionés. Fou 
un cap de setmana de vertigen: s’havien de configurar els equips (màquines) 
que havien de donar el servei a la connexió, s’havia de preveure l’atenció 
a l’usuari, que volia dir instal·lar els programes als PC personals. Els passos 
eren: primer, instal·lar; segon, explicar i tercer, instal·lar/connectar al PC 
de l’Ajuntament. Tot l’equip va respondre, s’hi van posar tots, inclosos els 
programadors, i el dilluns ja es podia funcionar. 

Quedaven tot un munt d’incògnites, per exemple el tema de les reunions 
virtuals. “No hi teníem pràctica, no coneixíem prou amb detall els sistemes 
de videoconferència”, recorden els companys/es d’Informàtica.“Vam anar 
tan ràpid en les compres del material que ens feia falta que les empreses 
van respondre, després ja no hi va haver estoc, i tot va quedar aturat. La 
reacció ràpida fou fonamental per sortir de la proba amb èxit”. El seu 
equip, sí que té ben clar i ho manifesta amb orgull, que “la Montse confiava 
en nosaltres totalment”, i no la van defraudar! Destaquen d’ella les ganes 
de treballar, d’emprendre qualsevol repte, la memòria, i la preocupació que 
tenia per la seva formació, “sempre va mirar que cadascú de nosaltres ens 
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La Montse solia convidar el seu equip d’informàtica a casa seva de cal Morera o a 
cal Solé de Sol i Aire a dinar, a berenar o a passar l’estona. Aquestes trobades 

reforçaven els lligams entre la seva gent. Ambdues fotografies corresponen a cal 
Morera.
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forméssim”. La Montse va saber crear un bon equip i va saber motivar-lo. 
(Vid. Montserrat Clotet). El dia que es va jubilar hi havia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara, el Xevi Naval Marcos, format en el seu mestratge, amb les qualitats 
que tots coneixem, continuarà la tasca ingent, amb la complicitat de la 
resta de companys/es. 

També estan d’acord en allò que he advertit abans, d’un cert cansament. 
A la Montse l’amoïnaven molt els grans canvis tecnològics que venien i no 
tenir recursos per afrontar-los, i l’amoïnava que la gent cada vegada era 
més exigent, i menys comprensiva. 

 

Roger Batriu Vila 
Jordi Bordas Crespi 
Mercè Brunet Llobet 
Joan Josep Castany Figuera 
Marc Costa Formoso 
Joana del Río Corral 
Xavier Forradellas Alapont 
Jordi Garcia Maldonado 
Xavier Isach Roca 
Jordi Junyent Mayor 

Ruben MozoGozalo 
Xavier Naval Marcos 
Gil Obradors Via 
Juanma Pacheco 
Conxi Pazos Gómez 
Gemma Pérez Martínez 
Jordi Riu Amblàs 
Marc Ruíz Valdivia Sánchez 
Xus Silva Ruiz 
Moisès Trullàs Parrot 

L’equip d’informàtica celebrant el Nadal. La fotografia traspua el bon ambient que hi 
havia.
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Una tarda a la caseta de Sol i Aire.

El grup d’informàtica amb la Montse fent pinya.
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2.  
I arribem al final 

Un dia, abans que acabés la primera part de la pandèmia, la Montse va 
anunciar per sorpresa de tothom, que havia decidit jubilar-se. La situació 
sanitària en fou el detonant. Tenia pànic a la COVID-19, ja ho he dit.  

Ningú la va veure marxar físicament. Fou per videoconferència. Li sabia 
molt greu deixar la gent. Ho va repetir moltes vegades en la darrera reunió 
de la comissió d’organització, mantenint un posat insòlitament greu. És va 
jubilar el 31 d’agost del 2021, i el seu ordinador s’omplí de missatges afec-
tuosos i agraïts de comiat, de tota la Casa, tot i així segurament foren in-
suficients! 

Se’n va anar de l’Ajuntament tal com va arribar, silenciosament. I sense 
adonar-nos-en, se’n va anar d’aquest món, d’amagat, cinquanta-quatre dies 
després. Un sentiment d’incredulitat, de desolació i, gairebé, d’orfandat es 
va estendre per tota la Casa. La Montse es jubilava, sí, però sempre po-
dríem recórrer a ella. No podia ser! Eren les 12 i 10 minuts, del diumenge 
24 d’octubre del 2021. 

Des de llavors, pel cel de Castelltallat no sols hi vola el duc reial... 

Per la serra de Castelltallat hi continua caminant la Montse, més pro-
tectora que mai, de la seva casa, de la seva gent, del seu altiplà, que mira 
embadalit a Montserrat. 

 

 

 

Maria Àngels Clotet Miró 

Doctora en dret per la UB 
Cap de servei  coordinadora dels Serveis de Territori 
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ADHESIONS

Fotografia: Òscar Rodbag
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Alcalde Valentí Junyent Torras 
Alcalde Josep Camprubí Duocastella 
Alcalde Jordi Valls Riera 
Alcalde Joan Cornet Prat 
Esteve Albas Caminal 
Maragda Albuixech Servitja 
Maurici Algué Pujol 
Alba Alsina Serra  
Mercè Argemí Relat 
M. Carme Arnaus Morral, Sílvia Be-
renguer Lladó, Anna Borrás Esquius, 
Rosa M. Bosch Jorba, Susana Cabeza 
Corral, M. Queralt Camps Prat, Ana 
M. Caro Benito, Lídia Caro Benito, 
Ester Cruz Serrallonga, Regina Fuma-
nal Fernández, Meritxell Lladó Mon-
cunill, Anna Maria Muñoz Ramírez, 
Alfons Pérez Gómez, Eduardo Rivas 
Cutillas i Montserrat Victori Blaya 
Mercè Auguets Marmi   
Glòria Ballús Casòliva 
Cèlia Barreda Arnao 
Lluís Basiana Obradors i Olga Sán -
chez Ruiz 
Marta Basomba Sardà 
Maria Àngels Borrós Esquius 
Mercè Brunet Lobet 
Joan Calmet Piqué  
Judit Camprubí Duocastella 
Alba Canal Bosch 

Joan Canongia Gerona  
Dolors Cañellas Moreno 
Trini Capdevila Figols 
Montserrat Clotet Masana  
Joan Comellas Torras i Josep Maria 
Coll Riumbau 
Mercè Costa Múrcia 
Carme Cot Palacín 
Laura Cot Palacín 
Anna Crespo Obiols  
Cristina Cruz Mas  
Isabel de Miguel Padullés i Joan Grau 
Portabella 
Joana del Rio Corral 
Rosa Maria de Paz Sanjuán 
Francesc de Puig Viladrich  
Joan Francesc Domene Castillo 
Jaume Espinal Farré 
Pere Fons Vilardell 
Marta Garcia Bernaus 
Joaquim Garcia Comas  
Pere Gassó Ollé 
Josep Gili Prat  
Rosa Gomà Batriu 
Remei González Cachón 
José Luis González Leal 
Felipe González Martín 
Sandra Guerrero Pérez 
Manuela Hervás Osuna 

ADHESIONS A L’HOMENATGE12

12. L’ordre dels escrits, a partir dels alcaldes, és l’alfabètic seguint el primer cognom. Els  
escrits de grup de signatures, se situen en el primer cognom de la llista agrupada. 
Els membres de la corporació municipal en exercici porten, amb la signatura, la 
indicació del càrrec de regidor/a i els corresponents a mandats anteriors incorporen els 
anys de representació, a excepció d’aquells casos que exerciren un sol mandat i que 
formen part de l’estructura administrativa. En aquest supòsit, s’esmenten com a 
personal de la Casa. 
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Mariona Homs Alsina 
José Luis Irujo Fatuarte 
David Jiménez González, Albert Car-
cereny Suriñach, Emma Fortó Rivero, 
Oriol Puig Martí, Raquel Vilar Ba-
raut, Sònia Cantacorps Carmona, 
Anna Vilaplana Traveria, Susana Vivó 
Méndez, Roser Bermúdez Ruíz, Núria 
Faja Flores, Sandra Alcázar Giráldez, 
Ester Martínez Amat, Yolanda Gon-
zález Centellas, Xavier Fortuño Villa-
roya, Fina Llopart Solé, Angels Mas 
Pintó i David Closes Núñez.  
Alain Jordà Pempelonne  
Xavier Jovés Garcia 
David Aaron López Martí 
Anna Llopart Solé 
Aram Magrins Gol 
Brígida Manau Vila 
Santi Martín Orduña 
Manel Martínez i Sílvia Saura 
Miquel Martínez Pavón 
Núria Masgrau Fontanet 
Pere Massegú Bruguera 
Montserrat Mestres Angla  
Montserrat Morros Martínez 
Jeroni Muñoz Soler 
Xavier Naval Marcos 
Pere Oms Pons  
Gemma Pérez Martínez 
Ignasi Perramon Carrió  
Montserrat Perramon Fàbregas, Que-
ralt Torres Pla, Joan Collado Inarejos, 
Núria Altimiras Sanmartí, Pol Valero 
Geli, Jordi Segovia Jurado, Manel So-
lera Gil, Imma Sotoca Mas i Marta 
Mena Grau 
Antoni Pintó Mestres 
Rosa Pintó Mestres 
Joan Piqué Serra 

Marisol Ramiro Vara 
Mariona Ribera Esparbé 
Maria Rosa Riera Montserrat  
Ramon Riera Vall 
Jordi Riu Amblàs 
Lara Rivero Zamora 
Josep Ruiz Calvet 
Josep Maria Sala Rovira  
David Sanclimens Solervicens 
Teresa Sarret Vilaseca 
Maria Alba Segués Inglada 
Jacint Seriols Sibila 
Jordi Serracanta Espinalt 
Maria Jesús Silva Ruiz 
Josep Simon Carreras 
Monserrat Simon Circuns 
Eva Sisó Creus, Pepi Ramírez Ruiz i 
Rafi González Camprubí 
Josep Maria Solé Camps 
Jaume Torras Oliveras  
Ricard Torres Montagut 
Josep Trullàs Flotats 
Antoni Ventura Ribal 
Núria Vilalta Ribot, Enric Garriga 
Martínez, M. Dolors Perramon Fà-
brega, Núria Perramon Rovira, Montse 
Altimira Solé, Elena Castellano Til, 
Josep Maria Muncunill Soleda, Ferran 
Gallo Vera, Emma Díez Fontanet, 
Marta Solanes Bacardit, Salvador Tra-
vesa Justo, Helena Hernández Amigo, 
Xavier Iglesias Gabarrós, Jordi Tomasa 
Morera, Núria Roda Marín, Carme 
Ramilo Morató, Maribel Rincón Gar-
cia, Oscar Galeote Freijo, Laura León 
Pérez, Ester València Soler i Jordi Es-
tany Pajares 
Julià Vives Valls 
Justina Zapata Arcos 
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El dia que la Montse Morera es jubilava, 31 d’agost del 2021, li vaig enviar de tot 
cor un correu per agrairli la magnífica feina portada a terme com a cap del Servei 
de Tecnologies i Sistemes d’Informació. Entre altres coses, li deia que tant en la 
meva etapa d’alcalde com en aquesta última, de regidor d’Hisenda, havíem com
partit reptes i dificultats, en moments ben gratificants, com cada vegada que enge
gàvem projectes de transparència per apropar la ciutadania i de ben difícils com el 
de la pandèmia, que tant trasbals ens ha comportat. En tots els moments, ella havia 
estat a l’altura i, amb el seu equip van superar i amb nota la gran prova de fer pos
sible que tota l’administració municipal podés continuar treballant des de casa.  

Ara, amb motiu de ferli aquest homenatge, que tan–t es mereix, voldria ressal
tarne alguna cosa més: l’alt grau de compromís que sempre va tenir amb la ciutat, 
malgrat sentirse molt de Castelltallat, la seva terra nadiua. Era una funcionària que 
la trobaves sempre que la necessitaves, col·laboradora, no tenia mai un no, buscava 
resoldre els problemes que es plantejaven, per complicats que es presentessin, i 
tenia una llestesa i preparació tècnica envejables. De fet, la seva trajectòria laboral 
a l’Ajuntament és la història de l’inici i desplegament de les noves tecnologies, en 
les quals Manresa ha estat capdavantera. 

No cal dir que, perquè els projectes que hom porta per fer realitat des de l’àmbit 
polític, necessiten de la col·laboració dels tècnics i de tot el personal de l’Ajunta
ment, tampoc descobreixo res si dic que, sovint, un bosc normatiu impedeix poder 
realitzarse amb els temps que hom voldria i la ciutadania reclama. En aquest sentit, 
les actituds no sempre són les mateixes; la Montse es desvivia per trobar solucions, 
resultats, era una funcionària eficient qui no s’espantava per res, ni el volum de 
feina ni la dificultat dels reptes. 

En una paraula, la Montse fou una funcionària exemplar! 

 

Valentí Junyent Torras  
Alcalde (20112020)
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Parlar de la Montse Morera és sinònim de persona propera i excel·lent profes
sional, generosa i compromesa. Ben segur que els qui han estat més temps al costat 
seu en podran descriure a bastament molts més atributs. 

A l’ajuntament sovint era la darrera persona a tancar “el despatx”, perquè el seu 
neguit en la feina la portava a no plegar fins que ho tingués, sinó resolt, almenys 
planificat. Per tant, no és estrany que la descrivim com una persona i professional 
incansable, resolutiva, sempre apunt per a atendre les incidències i sobretot positiva 
davant els dubtes, les qüestions o  l’adversitat. 

El seu món a la feina era la informàtica, les noves tecnologies, però sobretot com 
ferho més fàcil i àgil utilitzant els nous recursos tecnològics. Va ser, doncs, la peça 
clau en la transformació informàtica a l’ajuntament i sempre en base a un treball 
en equip que, malgrat estar al soterrani de l’edifici, eren i són els fonaments de la 
gestió interna municipal, gràcies a l’adaptació de les eines tecnològiques per fer 
més fàcil la gestió en una organització gran, diversa i complexa. 

Els avenços i canvis tecnològics eren constants, tant en els equipaments com en 
els programaris de gestió;  així doncs, no es podia perdre el tren que avançava sense 
esperar ningú amb el perill de quedarse en un model de gestió i aparells obsolets, 
lluny del que s’espera de l’administració. Però aquí apareix el lideratge de la Montse, 
sempre al costat de la innovació, de manera que fou clau per pujar i mantenirse al 
tren de les noves tecnologies, a més  calia tenir visió i planificar els canvis; no po
díem quedarne al marge, perquè com a treballadora d’allò públic era conscient que 
no era un caprici sinó una necessitat per la bona gestió municipal; calia posar les 
noves tecnologies a l’abast tant de l’organització municipal com de la ciutadania. 

Per a molts de nosaltres, les paraules i els tecnicismes del món informàtic se’ns 
podien fer estranys, però ella ho feia fàcil, ho adaptava al nostre llenguatge funcio
nal. Així ens va permetre aprendre i posarnos al dia al seu costat. 

La Montse ha aportat molta història a l’ajuntament i jo només n’he viscut una 
part: les primeres agendes electròniques, les PDA, els mòbils intel·ligents, la tele
fonia per xarxa, també, però, la carpetà del ciutadà, el 010 digital, els tràmits no 
presencials, les notificacions telemàtiques, la signaturae, els sistemes de gestió in
terna, els quadres de comandament, i podríem seguir amb més exemples.  

Vaig començar el meu mandat tenint cada dia sobre la taula un munt de carpetes 
de diferents colors dels departaments municipals amb les resolucions per a signar 
amb el bolígraf. Vaig acabar el mandat, sense les carpetes, sense el bolígraf i signant 
cadascuna de la resolucions amb un programari i de manera digital. D’això ja en fa 
uns quants anys, ara és habitual, llavors fou l’entestament de la Montse que ho feu 
possible. Una vivència inesborrable, un exemple i un bon record del seu bon fer, de 
la seva professionalitat en el servei públic. 

Gràcies Montse! 

 
Josep Camprubí Duocastella 

Alcalde (20062011) 
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La Montse Morera. La Montse és l’exemple dels grans servidors públics que l’A
juntament de Manresa ha tingut històricament en aquests quasi 43 anys d’Ajunta
ment Democràtic. Poden haverhi alcaldes, regidors i cada un d’ells amb les seves 
idees intenta aportar energia a la ciutat, però és essencial l’existència d’una estruc
tura de funcionaris preparats, eficients i compromesos que gestionin els serveis pú
blics i desenvolupin nous projectes. La Montse Morera ha estat un dels grans 
servidors públics de l’Ajuntament.  

La Montse i el seu equip eren els d’“informàtica”. Aquest era el seu departament 
que com intentaré explicar ha anat assumint moltes més responsabilitats i reptes 
al llarg dels anys. L’any 1988 quan vaig entrar a l’Ajuntament va ser la primera vegada 
que vaig sentir a parlar de la Montse Morera i els d’“informàtica” que estaven a l’e
difici nou al soterrani i ja l’any 1995 vàrem treballar conjuntament quant vaig assu
mir l’alcaldia de Manresa.  

“Informàtica” depenia d’intervenció/tresoreria. Aquest equip tenia una magnífica 
reputació dins el municipalisme. L’Ajuntament de Manresa va ser un exemple d’ex
cel·lència per a molts municipis de Catalunya i la resta d’Espanya en la gestió de tri
buts i en la relació finances/sistemes d’informació. Eren els inicis dels ajuntaments 
democràtics i era extraordinàriament important establir procediments garantistes, 
transparents i eficients en la gestió de tributs, ja que en definitiva aquesta gestió 
permetia finançar els serveis municipals. Aquesta dependència va existir durant 16 
anys, i va ser un èxit. 

El sector de la informàtica, que era com es coneixia el que avui podria anomenar 
sistemes d’informació o tecnologies d’informació, va començar a tenir grans canvis 
a finals dels anys noranta. L’any 1991 es va llançar la primera pagina Web (World 
Wide Web), dos anys més tard el CERN va obrir la primera pàgina d’ús comercial i 
el 1994 la primera pagina web en català a la Universitat Jaume I de Castelló. Apa
reixia la nova era d’internet. L’any 1996, l’Ajuntament de Manresa va ser un dels 
primers ajuntaments a llançar una pàgina web. Això va representar una canvi ex
ponencial en el pes que el que llavors anomenaven informàtica tenia dins les orga
nitzacions. 

Aquests canvis que es començaven a albirar van comportar que l’any 1996 pren
guéssim la decisió de crear l’àrea de sistemes d’informació que ja no depenia di
rectament d’Serveis Financers sinó que era una àrea autònoma que havia de prestar 
serveis a les diferents àrees de l’Ajuntament. Informàtica sortia de finances per pres
tar serveis de comunicació i dades a tot l’Ajuntament i es convertia en Sistemes d’In
formació. No era un repte fàcil però la Montse el va entomar com sempre amb 
optimisme i treball. 

La història de transformació tecnològica de l’Ajuntament ha estat extraordinària 
i la persona que la va liderar va ser la Montse. L’evolució constant i les millores en 
la prestació de serveis municipals ha estat intensa: pàgina web, wifi corporatiu i co
munitari, el 010 d’atenció al ciutadà, GIS (Sistemes de Gestió Territorial), adminis
tració electrònica, signatura digital, tràmits online, sistemes de control i la 
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digitalització de la memòria històrica/administrativa de l’Ajuntament, etc. Bona part 
dels equipaments públics i serveis municipals van ser dissenyats per la Montse i el 
seu equip de sistemes. 

Així mateix, la Montse va participar activament a Localret que era el consorci que 
agrupava tot el municipalisme per al desenvolupament de les tecnologies de la in
formació. Va fer aportacions essencials per a la configuració de l’Administració Elec
trònica de Catalunya amb la constitució del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) i l’Agència de Certificació Digital de Catalunya (CATCER), un dels 
pocs acords entre Govern de la Generalitat i el municipalisme que s’han dut a terme 
en la història política de Catalunya i que permet estàndards homologats entre els 
dos nivells d’administració local i autonòmica. 

Avui veiem alguns debats al voltant de l’“humanisme tecnològic”, sobre la relació 
entre la tecnologia i les persones i que serà molt intens en un futur proper, amb el 
desenvolupament de la intel·ligència artificial, robòtica, bioètica i ciberseguretat. 
En aquest debat l’exemple de la Montse Morera ens ajudaria molt, ens ajudaria a 
veure més clar. Amb el seu somriure i capacitat de treballar ens donaria respostes 
o com a mínim fixaria clarament les preguntes, ja que la relació que tenia amb la 
seva professió s’entenia i s’equilibrava amb la seva vida personal.  

Vivia a la Bellavista, tenia una relació profunda amb la natura, desprenia estima 
cap a totes les persones i aquesta vida personal intensa li permetia trobar una ba
lanç adequat amb el seu camp professional, que era la tecnologia. Per ella la tec
nologia era al servei de les persones, de totes les persones, joves i grans, amb 
educació digital o no, però era clar que el sentit de la seva feina i dels projectes que 
liderava eren en benefici dels ciutadans. 

La Montse tenia sempre un somriure, era optimista de mena i donava sempre 
aquell cop de ma quan et veia preocupat, representava l’humanisme tecnològic que 
ara tothom parla i que molts obliden quan es parla del servei a les persones i als 
ciutadans.  

Gracies, Montse! 

 

 Jordi Valls Riera  
Alcalde (19952006) 
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Fruit de les primeres eleccions municipals democràtiques el 1979 vaig tenir el 
goig i el privilegi de ser escollit alcalde de Manresa. Teníem molta feina per enda
vant. Havíem d’afrontar molts reptes, un d’ells era la modernització de l’adminis
tració municipal. 

Per aconseguir aquest objectiu havíem, abans de tot, informatitzar l’administra
ció. Pensem que era el 1979, quan la informàtica no era encara quelcom corrent i 
normal com avui. I primer de tot, ens calia algú que hi entengués. Nosaltres teníem 
una idea però no disposàvem dels coneixements ni les habilitats necessàries en 
aquest àmbit. 

Es va convocar un concurs per a una plaça de direcció de la informàtica municipal 
o un nom similar. Entre els candidats/es hi havia una noia molt jove, d’uns 23 anys, 
que havia acabat la carrera, que va destacar dels altres candidats/es. Molt tímida, 
menuda, amb dues trenes i uns ulls plens de llum i picardia. Va fer un discurs elo
qüent i amb molta seguretat, de manera que va convèncer el tribunal que ella era 
la persona adequada. Era la Montserrat Morera.  

La Montserrat no sols mostrava ser competent, sobretot era una persona molt 
pràctica i orientada a l’acció i una treballadora infatigable. Ella amb en Jordi Marsal, 
aleshores primer tinent d’alcalde, van començar a elaborar un detallat pla d’infor
matització. Malauradament els dos ens han deixat en pocs mesos de diferència. En 
poc temps el pla es va anar desenvolupant i tothom va quedar bocabadat quan es 
va posar en marxa un espai físic amb tot de grans màquines que eren els servidors 
i els discs informàtics tots connectats entre ells. A poc a poc tota l’administració es 
va anar adaptant a una era i es va fer un salt en la qualitat dels serveis i de la infor
mació fins aleshores arxivada en dossiers de cartró.  

Val a dir que no era un canvi fàcil per als funcionaris, perquè fins aleshores esta
ven acostumats a un sistema ben diferent. I aquí la Montserrat va jugar un paper 
clau, informant, explicant i convencent de les avantatges de disposar d’un sistema 
d’informació modern. Mai no es cansava de passar hores amb els caps de serveis i 
els funcionaris responent a preguntes, clarificant dubtes i animantlos a treballar 
diferent. De fet, la Montserrat va fer mostra d’una gran capacitat pedagògica i d’una 
gran empatia amb tot el personal de l’Ajuntament.  

El que ella no es devia imaginar és que seguiria tota la seva carrera professional 
a l’Ajuntament de Manresa. Segur que havia tingut oportunitats per treballar en 
d’altres organitzacions i administracions. Per a la Montserrat, més que un lloc de 
treball ella tenia una missió que era servir a l’Ajuntament, a la corporació municipal, 
l’equip de govern, els seus funcionaris i els ciutadans. Les tecnologies informàtiques 
van anar canviant a gran velocitat amb els anys i ella sempre estava atenta per seguir 
les innovacions i implantarles a l’Ajuntament de Manresa si ho creia necessari, per 
això participava activament en associacions de professionals de Catalunya amb l’ob
jectiu d’aprendre d’altres experiències i també aportar el seu talent i experiència. 

Malauradament la Montserrat ens va deixar gairebé de sobte. La mort sempre 
és injusta, però a vegades ho és més quan la mort sega la vida d’una persona com 
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ella, que just pocs mesos de la seva jubilació a causa d’una malaltia greu se’n va 
anar. 

A mi personalment, malgrat la distància entre els anys en què jo era alcalde i que 
l’havia vista poques vegades desprès, em va colpir molt la notícia de la seva mort. 
Ens queda el seu llegat d’una persona al servei de la comunitat, d’un gran talent, 
treballadora infatigable, d’una gran persona amb uns ulls plens de llum i un somriure 
ple de complicitats.  

Montserrat, no sé si hi ha àngels, però si n’hi ha deuen ser com tu... 

 

Joan Cornet Prat 
Alcalde (19791987) 

96

una vida de servei 07 7f POSTEDIC quark20_Maquetación 1  10/07/2022  16:09  Página 96



Intentar definir la Montse Morera amb unes poques paraules resulta una tasca 
molt complicada, per no dir impossible. Pel cap baix, em venen al cap un seguit de 
mots que se li podrien atribuir i que segurament ningú discutiria, com ara: hones
tedat, fidelitat, senzillesa, esperit de servei, compromís, naturalitat, tenacitat, 
intel·ligència, tossuderia... i segur que me’n deixo molts més. 

La seva honestedat i fidelitat eren inqüestionables, ja que no posava mai per davant 
els seus interessos i intentava sempre cercar d’una manera correcta el millor per a 
l’organització. La seva conducta no va ser mai reprovable i tenia uns estàndards d’ètica 
professional que, si haguéssim de posar nota, segur que obtindria l’excel·lència. 

Pel que fa a la senzillesa, la Montse era una persona que tot i el càrrec que tenia, 
no mirava mai a ningú per sobre l’espatlla, ja que era molt accessible i desprenia 
una forta confiança en allò que deia, cosa que des del primer moment en què la 
vaig conèixer va resultar molt gratificant. Això ens va portar en més d’una ocasió a 
situarnos en un àmbit més personal i a parlar no només de temes de feina, com 
ara la seva passió per l’hortet o les passejades per Castelltallat, d’on era filla. 

I què es pot dir del seu esperit de servei i compromís? Doncs amb tota seguretat 
no trobarem ningú que hagi passat tantes hores dedicantse a l’Ajuntament com ella, 
una cosa que no li podrem agrair mai prou. Ens hem de fer pagues que no hi ha cap 
persona insubstituïble en una organització, però això no vol dir que no hi hagi puntals 
o referents que marquin època. Aquest tipus de persones no acostumen a ser massa 
abundants i la Montse n’era una d’elles. Aquests darrers mesos de confinament i te
letreball semblava que es multiplicava encara més, com si tingués el do de la ubiqüi
tat per atendre a tothom i arribar a tot arreu. Com diu Daniel Goleman, “l’atenció, 
aquesta capacitat que resulta ser el secret per l’excel·lència, s’està convertint en un 
talent escàs i subestimat en la nostra societat”. Doncs aquesta escassetat d’atenció 
una mica massa generalitzada la Montse no la mostrava. 

La naturalitat i intel·ligència formaven part del seu ADN i es veia que estimava 
allò que estava fent. No es pot dir que no passés nervis o patís per resoldre les qües
tions a les quals havia de fer front, però era capaç de ferho d’una manera simple i 
es notava que ho gaudia molt. No em deixava de sorprendre la capacitat innata que 
tenia per analitzar els reptes amb una visió global, mai focalitzada en un aspecte 
concret del moment. Davant el plantejament d’una situació, molts cops semblava 
que no s’anotava les coses, però veies que tornava al dia següent i que ho havia as
similat tot i que, a més a més tenia una solució. Sense ànim d’ofendre als informà
tics, la Montse no responia al prototip que tinc en ment quan penso en alguns d’ells, 
ja que amb ella es podia parlar el mateix llenguatge i es percebia que la informàtica 
estava al nostre servei i no pas al revés.  

Quant a la persistència i tenacitat, en la relació professional que hem tingut du
rant gairebé 30 anys, la Montse ha estat capaç de fer fàcil allò que molts cops sem
blava complicat o de difícil solució, sempre amb la idea de no aturarse davant els 
obstacles, que no han estat pocs: la innovació tecnològica amb la col·locació dels 
primers ordinadors i posteriorment la seva generalització; el boom d’internet per 
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després passar a ser una eina d’ús quotidià; la creació, utilització i adaptació de pro
gramari per als diferents serveis; el canvi del suport paper a l’expedient electrònic; 
la gestió de les dades i la seva seguretat; o la implantació del teletreball. Tots aquests 
i molts d’altres han estat reptes que la Montse ha sabut resoldre, juntament amb 
seu equip, amb una constància, perseverança i qualitat més que destacables, fet 
que ha portat l’Ajuntament de Manresa a ser capdavanter en més d’un àmbit i fins 
i tot a ser premiat. 

I per què no dir que la Montse era tossuda? Doncs, sí, ho era, i això més que un 
defecte s’ha d’entendre com una virtut, que combinada amb totes les altres aptituds 
en feien una persona extraordinària. 

En definitiva, ens ha deixat una persona de gran vàlua que, pel seu caràcter sen
zill, segurament no es feia veure molt, però que tots recordem amb una gran estima. 
Crec que la Montse va gaudir molt durant els anys que va estar a l’Ajuntament i això 
no tothom ho pot dir de la seva feina. El caràcter sobtat de la seva pèrdua fa refle
xionar sobre si això és just, sobre si tota la vida treballant mereix marxar al cap de 
dos mesos d’haverse jubilat, però són qüestions que en el fons no deixen de ser 
estèrils. Ens hem de quedar amb la idea que la Montse era una gran persona, amb 
una ment privilegiada i alhora molt pragmàtica a la qual trobarem molt a faltar. 
Només puc dirli gràcies, gràcies, moltes gràcies amb tota la sinceritat que sóc capaç 
de parlar. 

Esteve Albás Caminal 

 

 

Recordar a la Montserrat és anar enrere en el temps, recordar els seus inicis a 
l’Ajuntament, en el primer ajuntament democràtic. Varen ser els inicis de molts de
partaments i ella la pionera al servei d’informàtica. La seva tasca va ser de paciència 
amb tots per explicarnos les noves eines amb ordinadors en blanc i negre; veníem 
de la màquina d’escriure amb paper de calc.  

Ella encara estudiava a Barcelona i la podia trobar al tren de la Renfe qualsevol 
dia de la setmana quan sortíem de la feina. Tenia el repte d’introduir la informàtica 
en el treball municipal en aquell ajuntament jove, renovat, amb la creació de nous 
serveis i una gran empenta de transformació de la ciutat.  

El seu treball sempre va ser prioritari en la seva vida i el vivia amb passió, el com
partia i el feia viure als altres amb un entusiasme en què tot era possible. Sempre 
la trobàvem amb el mateix humor i ganes de treballar.  

Amb el pas dels anys el seu equip va anar creixent, però puc dir que ella amb la 
seva senzillesa era un suport més en l’equip, estava a la nostra disposició per a qual
sevol de cosa que poguéssim demanar.  
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Durant el temps de la pandèmia, a la Montserrat la podíem trobar connectada 
informàticament sempre, encara que personalment no la vaig veure gaire.  

La seva pèrdua per a tots ha estat de sobte, sense tenir temps de reacció, no vaig 
poder fer un comiat com calia, la seva imatge em ve al cap sovint i la recordo molt.  

La vida no és justa i em fa pensar, sabia que tenia nous projectes per fer després 
de la seva jubilació. Però crec que ha estat feliç durant la seva etapa laboral a l’A
juntament, amb els companys i amb la superació pel treball que va iniciar fa més 
de 40 anys.  

Maragda Albuixech Servitja 

 

 

Quan recordo a la Montserrat, em ve a la memòria la seva gran predisposició en 
tot el que se li plantejava; mai tenia un “no” com a resposta, era sempre proactiva 
i prepositiva. 

Professionalment i durant els anys vuitanta del segle passat, recordo amb molt 
d’entusiasme una cosa simple però que va ser una petita revolució, com concentrar 
les propietats i els rebuts recaptatoris que se’n deriven en un únic número de DNI 
per a les persones físiques i un únic número NIF per a les persones jurídiques. 

Vàrem fer xerrades amb aquesta innovació per tot Espanya, i es va editar un llibre 
explicant tot això amb el que s’anomenava llavors “gestió tributària” i “gestió re
captatòria” al respecte. Recordo per tant força viatges amb ella i amb Ramon Riera 
i Pere Massegú, Tècnics que varen compartir aquell projecte innovador a l’època, 
de l’Ajuntament de Manresa. 

Més endavant i com ella sempre estava “oberta al canvi i a la millora”, es va co
mençar a dissenyar el famós Work flow (flux de treball) i la signatura digital amb el 
principi que “el paper anirà desapareixent” i que “ha de circular la informació i no 
les persones”. 

La Montserrat era molt i molt treballadora, mai tenia tard per plegar, de tal ma
nera que “la feina i sobretot els altres estaven sempre pel davant del jo”. 

En la vessant humana, recordo el seu amor per la natura i que explicava que el 
cap de setmana sempre tenia moments per anar a cuidar el seu hort, que tenia per 
la zona de la Bellavista a Manresa. 

També recordo que a qualsevol reunió arribava sempre sense cap llapis o bolígraf 
per apuntarse el que es deia, te’n demanava prestat un, que finalment se l’empor
tava i ja l’havies vist prou. 

Per això en broma quan arribava ella, moltes vegades dèiem “atenció als bolí
grafs”, perquè sempre acabaven desapareixent. 
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Als migdies, a l’hora d’anar a dinar, mai tenia gana i si anàvem a dinar junts, amb 
una amanida ja en tenia prou, per això li dèiem que no era una persona “cara” de 
mantenir. 

A tots ens va venir de nou la seva desaparició, en una edat avui dia molt prema
tura; però els seus records, afabilitat i valors que he anat descrivint abans, perdu
raran de per vida en tots els que la vàrem conèixer i vàrem poder compartir 
moments intensos de professió i de vida. 

Fins sempre, Montserrat. 

Maurici Algué Pujol 

 

 

De la Montse en recordo la molt bona acollida que em va fer l’any 2011 quan 
vaig entrar a l’Ajuntament (regidora). Va ser una de les primeres persones amb qui 
vaig reunirme, i em va explicar tot el funcionament informàtic de la casa: la intra
net, el Workflow, els INF.IIQ... Per mi, tot allò era molt nou, i va tenir la capacitat 
d’explicarm’ho amb claredat, senzillesa i moooolta paciència. Es va entretenir molta 
estona a donarme tota la informació necessària. A partir del concepte més general, 
de gestió integral dels expedients de tot l’Ajuntament, va anar desgranant com es
tava ideat el Workflow, quin n’era l’esquema de funcionament, quins problemes re
solia... Recordo que en aquell moment vaig pensar que la Montse tenia el cervell 
molt ben estructurat, i que tenia la capacitat de tenir tot l’Ajuntament al cap, en
tendre molt bé on eren els problemes i quins havien de ser els fluxos d’informació. 
Més endavant també vaig entendre que tenia l’habilitat de proposar solucions adap
tades a cada servei sense perdre de vista la necessitat global de l’Ajuntament. I se
gurament aquest era un dels seus millors valors com a treballadora municipal; que 
sabia sortir de la seva “parcel·la” i actuar a favor d’un bé comú, sempre pensant en 
el servei a la ciutat. 

I tot això sense buscar protagonisme, amb senzillesa, de manera planera, atenta 
amb els altres, ajudant en tot el que podia i resolent amb passió qualsevol incidència 
relacionada amb el sistema informàtic de la casa.  

Alba Alsina Serra 

 

 

“Arribes a una nova etapa amb molta feina ben feta i, sobretot, moltes rela
cions ben teixides. 

Tens raó que el millor de l'experiència laboral és la interacció amb les perso
nes. 
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Has estat sempre amatent a les nostres peticions, amb tota la professionalitat 
i la bondat que atribueixes als companys. 

El teu bon fer s'encomana i has deixat una molt bona empremta.  

Persones com tu contribueixen a fer molt millors les organitzacions! 

Gràcies per tot! 

Et desitjo el millor!” 

Vaig adreçar aquestes paraules a la Montse Morera en el seu darrer dia de treball 
a l’Ajuntament de Manresa, tal com havíem acordat. Ella, sempre discreta, no volia 
fer cap celebració on fos la protagonista i l’havíem d’afalagar amb una pila de mis
satges de comiat i de bons desitjos enviats des de tots els racons d’aquesta casa 
que formem tots plegats. 

Perquè a tots nosaltres ens ha arribat el seu treball tenaç, la seva dedicació i pro
fessionalitat i sobretot el seu bon caràcter i la seva disponibilitat absoluta. 

Malauradament els bons desitjos van durar ben poc. Ha marxat del tot, definitiva
ment. Però el seu record roman en nosaltres com una companya admirada i enyorada. 

Mercè Argemí Relat 

 

 

Parlis amb qui parlis del Servei de Recursos Humans, tothom recorda com d’a
tenta s’ha mostrat sempre la Montse amb tothom, tant els que com ella han viscut 
la vida professional a l’Ajuntament de Manresa com els que hi han estat pocs mesos 
treballantt’hi. Si calia agafava una cadira i el ratolí de l’ordinador i a programar i 
solucionar el que fos. Coneixia la Casa de dalt a baix. De bon tracte i parlar agrada
ble. Tothom hi té les seves vivències personals però alhora a tothom ha deixat una 
petjada com a professional a l’Ajuntament de Manresa i també com a persona sen
zilla i servicial. Dona pionera en el seu camp, que ha obert camí a noves professio
nals en la informàtica i també en la gestió pública.  

La trobem a faltar i la recordem en el nostra dia a dia, fins al punt que a vegades 
encara no tenim assimilada la seva pèrdua i ens sembla que no pot ser veritat. Pot
ser no ens n’hem pogut acomiadar perquè així el seu rècord ens sigui ben present. 
Gràcies Montse! 

Maria Carme Arnaus Morral, Sílvia Berenguer Lladó, 
Anna Borràs Esquius, Rosa M. Bosch Jorba, Susana 

Cabeza Corral, M. Queralt Camps Prat, Ana Maria Caro 
Benito, Lidia Caro Benito, Ester Cruz Serrallonga, Regina 

Fumanal Fernández, Meritxell Lladó Moncunill, Anna 
Maria Muñoz Ramírez, Alfons Pérez Gómez, Eduardo 

Rivas Cutillas i Montserrat Victori Blaya. 

 

una vida de servei 07 7f POSTEDIC quark20_Maquetación 1  10/07/2022  16:09  Página 101



 

Difícil és dedicar unes paraules a una persona estimada que ja no està entre nos
altres, molt difícil, la seva marxa sobtada ens va deixar molt tocats, però val la pena 
intentarho perquè ella, la Montse Morera, s’ho mereix. 

Treballadora incansable, discreta, amable, sempre atenta a les necessitats dels 
altres, sempre disposada a ajudar, qualsevol dia, a qualsevol hora, així era ella... 

La seva jubilació en ple mes d’agost i les vacances d’uns i altres van fer que tots 
esperéssim una data per acomiadarla com es mereixia, i desitjarli molta sort en la 
nova etapa de la seva vida, envoltada dels seus, envoltada de l’aire fresc de la seva 
casa pairal. 

Però el destí té uns capricis que no estan al nostre abast, i el que havien de ser 
unes paraules joioses, de bons desitjos per a la nova etapa, no van arribar a temps, 
i ens trobem ara escrivint unes paraules que no haguéssim volgut escriure. 

Montse, mai podré agrairte la teva ajuda quan les eines informàtiques se m’en
callaven, quan tot era urgent i no podia tirar endavant, quan jo em sentia una “ne
gada” i tu m’animaves i amb un “clic” teu jo tornava a veure la llum... 

Llàstima que jo també no pugui fer un “clic” per a tu, però vull pensar que no el 
necessites, perquè siguis on siguis, la teva llum no s’apagarà MAI, sempre restarà 
entre nosaltres. 

Gràcies per tant! 

Fins sempre!! 

Mercè Auguets Marmí 

 
 
De totes les persones que passen per la nostra vida ens en queda record, ja sigui 

positiu, negatiu o indiferent, i que roman a la nostra memòria, de manera que  en 
moments concrets de la nostra activitat quotidiana, les tornem a tenir presents. 

Ara voldria expressar els meus records d’una companya de l’Ajuntament de Man
resa, que a més era amiga: Montserrat Morera Solé (24.10.2021),  que la tinc molt 
present. 

La Montserrat era una persona peculiar, amable, senzilla, atenta, amb unes arrels 
a la seva casa pairal de cal Morera, de Castelltallat, que va cuidar la seva mare en 
una etapa llarga de la seva vida. No m’explicava gaire la seva vida però realment te
níem una bona entesa i amistat. 

He de recordar que, a partir de 1980, es va incorporar a l’Ajuntament de Manresa 
i va posar en marxa tot el sistema informàtic municipal. Fins llavors, encara que 
pugui semblar arcaic, les gestions es feien amb la màquina d’escriure o manualment 
amb el llapis o el bolígraf, fins que arribà la fotocopiadora i els ordinadors. Va ser 
una gran novetat. La Montserrat va organitzar tot el sistema informàtic amb les con

102

una vida de servei 07 7f POSTEDIC quark20_Maquetación 1  10/07/2022  16:09  Página 102



dicions i les innovacions d’aquells moments, i va anar avançant ràpidament incor
porant els programes tècnics necessaris per posar al dia tot l’engranatge informàtic 
que un ajuntament com el de Manresa necessitava. 

Quan tenies una tasca nova, per ferla informàticament, venia a la teva taula i 
t’escoltava. Sempre anava amb un paper i un llapis, li explicaves què volies i et feia 
un dibuix ràpid. I amb un somriure et deia: “No et preocupis, t’ho preparem!!!”.  
L’endemà ja tenies una proposta per fer més fàcil i més ràpida la teva feina, i si tenies 
un problema venia al teu ordinador, buscava una solució i t’explicava la manera de 
resoldre’l. La seva dedicació responsable la portava a tenir una jornada laboral que, 
en etapes que s’havien d’incorporar nous processos, serveis telemàtics, o altres ac
cions puntals, era realment llarga, i no cal esmentar les nits que s’havia passat da
vant l’ordinador. L’endemà tot estava preparat. 

Recordo especialment, en el meu cas, el programa Access que m’era imprescin
dible per fer llistats, etiquetes, sobres, etc... i els resultats electorals, que sempre 
es necessitaven ràpids i perfectes. 

Per tant, podem dir que professionalment era altament eficaç, responsable, ser
vicial, sense fer soroll ni esperar grans elogis. Crec que tothom la valorava encara 
que potser no se li deia massa sovint, com sol passar amb les personalitats que són 
referents en les nostres vides. 

Després de tants anys de servei, no va poder gaudir d’una jubilació ben meres
cuda, però segur que ets al Cel acompanyant als teus pares, rodejada d’herbes aro
màtiques i amb un ordinador per endegar els serveis tècnics i telemàtics que puguin 
necessitar!!!  

Una abraçada, Montserrat. 
Glòria Ballús Casóliva 

 

 

El record que tinc de la nostra companya Montse és de quan la vaig conèixer. Si 
l’hagués de definir amb poques paraules, parlaria d’una persona educada, discreta, 
propera i amb molt d’interès per conèixer la meva feina a l’Ajuntament. Quan una 
persona de tanta responsabilitat és capaç de mostrar aquestes qualitats humanes 
i professionals per mi això és estar a l’altura de les circumstàncies, i per això vaig 
sentir que era bona gent i que persones com aquestes són les que necessitem lide
rant equips de treball i equips de vida.  

Una abraçada a la seva família. 

Cèlia Barreda Arnao 
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La franquesa vestida de mirada. 

La discreció dibuixada en un somriure. 

Intel·ligent. 

Pacient. 

Servicial. 

Perseverant. 

Generosa. 

Bondadosa. 

Agraïts a la vida per deixarnos compartir amb tu també moments i rialles. 

Desencisats per la teva injusta pèrdua. 

Enyorats de la teva autenticitat irrepetible. 

Amb afecte sempre i per sempre. 

Lluís Basiana Obradors 
i Olga Sánchez Ruiz 

 Regidora (20112017) 

 
 

De la Montse, a la feina, el primer que em ve al cap és la seva mitja rialla tot dient 
“sí, mira, ja ho veuràs això, ja te’n sortiràs ja, farem això, aquesta coseta que surt 
aquí, hi entres, i després et sortirà aquella altra coseta, és fàcil, de seguida ho sabràs 
fer…”, sempre animant!… i aquelles “cosetes”, a mi, acostumaven a portarme molts 
maldecaps. 

I també aquell treballar continu que no sé si va mantenir fins al final de la seva 
vida laboral però que va durar molts i molts anys: matí, tarda, vespre, nit, festius… 
treballant sempre, sense queixa, amb naturalitat i normalitat. Sempre he pensat 
que s’ho passava bé treballant, com una formigueta. Fos l’hora que fos, si me la tro
bava pel carrer, sempre anava o tornava de la feina.  

Discreta i reservada però sempre amable, i amb el fer que reconec en moltes per
sones d’origen pagès com jo mateixa: un parlar poc que em diu molt… i que tant 
m’agrada trobar per la complicitat que em genera! 

I quan ens trobàvem fora de la feina, mai parlàvem de l’Ajuntament. Alguns anys 
–d’això en fa molts–, per Pasqua, havíem coincidit a Morera o a Castelltallat amb la 
família. Estava riallera, com sempre, però també acollidora i atenta… quin goig tro
barla i poder parlarhi una estona del que fos: del temps, de les caramelles, de com 
creixen les criatures o de qualsevol altra cosa! 
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Més endavant, en les nostres poques converses al carrer o pels despatxos, em 
parlava del seu hort a la zona de Sol i Aire, del temps que hi passava feinejant i de 
com en gaudia.  

I, també, aquests últims anys, que ja no ens vèiem gairebé mai a la feina, de tant 
en tant, ens creuàvem a la carretera solitària de Sant Mateu a Castelltallat. Ella –cada 
cop més petita però vivaç com sempre–, i el Josep al cotxe i, la majoria de vegades, 
jo a peu. Algun cop s’havia aturat i m’explicava que baixava de Morera, de passar la 
nit o d’anar a fer companyia a la seva germana i em desitjava bon dia, bona caminada 
i em donava records per a la família. Quina il·lusió em feien aquelles breus trobades 
en un lloc tan perdut! 

I fins aquí els retalls dels nostres encontres escadussers durant 40 anys, segura
ment sense grans converses però tampoc queixes ni retrets, no parlant mai mala
ment de ningú ni de desgràcies o malestars. Sempre en positiu, per anar endavant, 
amb el somriure fàcil a la cara, afable i tranquil·litzador; com un bàlsam que encara 
ara, recordantla, em reconforta. 

Marta Basomba Sardà 

 

 

A la Montse, la vaig conèixer a l’època de joventut a l’Institut Lluís de Peguera, i 
tinc records del viatge que vam fer a Itàlia. 

Anys més tard ens vam retrobar a l’ajuntament, era l’any 1980, treballàvem en 
departaments diferents, però més endavant vaig entrar a formar part del seu equip. 

Si tenies un problema personal, ella mirava d’ajudarte amb tot el possible. 

Era una persona optimista que sempre mirava de veure la part positiva de les 
coses. 

Ha estat una persona molt important per a l’Ajuntament en uns anys de grans 
canvis, on van començar a posarse en marxa les tecnologies de la informació , i ella 
al davant s’hi va entregar en cos i ànima. 

Va saber crear un molt bon clima laboral amb un equip immillorable de profes
sionals que farà que tirin endavant tot el que ella va començar i va estimar tant fins 
a l’últim dia. 

Descansa en pau, Montse 

Maria Àngels Borrós Esquius 
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He reflexionat sobre la relació que he tingut durant tots aquests anys amb la 
Montse Morera i podria pensar que la visualitzo és de dues maneres ben diferents. 
Vull parlar primer de la que m’agrada més, quan entraves en un àmbit de relació 
més personal. 

A vegades la vida et porta a llocs que quan ets més jove no t’imagines, que re
sulten difícils i que has d’afrontar sí o sí, i has de parlar amb la teva cap del depar
tament de la teva vida personal perquè també afecta a la feina. Necessites atenció 
i comprensió quan estàs malalta o bé persones que t’envolten també ho estan. Lla
vors trobaves una Montse que t’escoltava i t’oferia moltes facilitats. 

Però també hi havia una altra “súper Montse” responsable i exigent en la feina 
que volia resoldre tots els problemes i peticions que sortien cada dia, cada minut o 
cada segon, a qualsevol hora del dia i de la nit si era necessari. Volia atendre a tot
hom i encara que no pogués, també. Tenia una gran autoexigència amb ella mateixa 
i ens la transportava a tots els que treballàvem amb ella, a vegades em provocava 
frustració perquè la seva exigència semblava no tenir final. 

En altres moments quedàvem parats de la capacitat que tenia i malgrat el seu 
desordre, ho tenia tot dins el seu cap. Era una persona de contrastos que no et dei
xava mai indiferent. 

Mercè Brunet Llobet 

 

 

No és senzill escriure (o pensar) en la Montserrat Morera sense que vingui un 
nus a la gola, aquella sensació d’impotència, ràbia i tristesa que apareix quan tens 
la sensació d’estar davant d’una injustícia. 

Parlar d’injustícia quan no hi ha res més normal, per previsible, que la mort. 
Aquest aliat de la vida, aquesta certesa absoluta que sabem que no podrem defugir 
des del primer segon que venim al món. 

Per tant, no vull parlar de la Montse, de “la Morera” en termes d’absència, sinó 
que ho vull fer en termes de “presència”, perquè penso que si alguna cosa la definia 
era justament això, una presència total, allò tan gastat però en aquest cas radical
ment cert que “sempre hi era”.  

Vaig conèixer la Montse de ben jovenet, quan vàrem compartir uns pocs anys 
d’escola rural, a Fonollosa, on ella venia –a peu– des de casa seva, cal Morera de 
Castelltalat. 

Cal Morera és una casa encimbellada a mitja pujada de la serra, prop del torrent 
de Franques, un dels molts que de forma gairebé pautada esquincen aquesta ser
ralada modesta però important que separa el Bages del Solsonès. 

La vessant sud està farcida de masos significatius, propietaris que des de l’edat 
mitjana (o gairebé) es reparteixen els boscos –ja sigui solell, ja sigui obaga– gene
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ració rere generació, amb pocs canvis i amb un pòsit, un fil conductor fet de tradició 
i orgull que només algunes males passades, com els focs devastadors del 1994, 
poden fer trontollar... 

La Montse era filla d’una d’aquestes masies, solemnes i dominants, discretes en 
la seva grandesa, orgulloses en la seva imperfecta humilitat. Conscients que per ser 
grans cal saber ser molt petits. 

I ella era exactament així, gran en la seva discreció, important per la seva humi
litat, imprescindible en la seva senzillesa. 

Així doncs, som d’on venim, i les arrels marquen la nostra existència i manera de 
fer i de ser. No hi ha volta de full. 

Després d’aquests inicis a l’escola de poble (que no del poble) tant ella com jo 
mateix vàrem fer el nostre recorregut vital, coincidint en algunes festes i activitats 
de la ruralia bagenca, ja sigui a les festes majors, els aplecs de caramelles o algunes 
trobades casuals a l’entorn de temes comuns: recitals, conferències... 

Un “bon dia, com va tot?” i una breu posada al dia solia ser l’intercanvi freqüent 
d’unes coincidències esporàdiques on sempre va aflorar un afecte mutu i una certa 
admiració per les trajectòries respectives. O com a mínim a mi sempre m’ho va sem
blar així. Ella s’admirava de l’evolució del negoci discogràfic que amb notable èxit 
desenvolupàvem el meu germà i jo (“per quantes botigues passeu, ara?”, pregun
tava divertida) i jo em sorprenia que ella destaqués en un àmbit “tant poc rural” 
com era el de la informàtica. De fet, sempre em va semblar curiós, cosa que avui, 
mirat amb perspectiva, no acabo d’entendre: per quins set sous ella no podia ser el 
que havia volgut ser? En fi, coses meves... 

I així passaren els anys i les seves derivades fins que (coses de la vida) vaig aterrar 
a l’ajuntament. El 2011, després de l’ensulsiada del sector discogràfic i d’un canvi 
d’orientació professional arribo a l’Ajuntament com a regidor del grup municipal 
guanyador, per tant a Govern municipal. 

Us ben asseguro que arribar a la casa gran d’aquesta manera és tot un xoc, i cercar 
complicitats es converteix de fet en la primera tasca. I és en aquest context, d’una 
certa perplexitat combinada amb una gran responsabilitat, que ens retrobem amb 
la Montserrat. 

Òbviament ella estava al cas, els resultats electorals havien donat un tomb es
pectacular a la situació política local (després també seria en l’àmbit nacional) i la 
notícia de la nostra arribada al govern de la ciutat penso que va ser tot un esdeve
niment. 

I ella, per descomptat, em va venir a buscar, en una mena de retrobament que 
només puc qualificar d’emotiu per les dues bandes.  

Certament, aquella nena i aquell nen que havien compartit el pati d’una escola 
maldestra i rudimentària als anys seixanta es trobaven de nou, cinquanta anys des
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prés, exercint responsabilitats importants, tècniques en el seu cas i polítiques en el 
meu. 

Maldestre com soc amb les coses de la informàtica, vaig abusar sobradament de 
la seva paciència, i sé que no us costarà de creure quan dic que –efectivament– ella 
sempre hi era, sempre retornava la trucada, sempre responia el correu, sempre re
solia amb aquell aire entre curiós i divertit qualsevol maldecap que li plantegés. 
Amb bon humor, amb eficàcia, amb diligència. 

Les organitzacions funcionen perquè les persones les fan funcionar, així de simple. 

Una bona teoria, un bon projecte, són condicions necessàries però no suficients 
perquè les coses tirin endavant, sobretot aquelles coses de continuïtat, les que ex
igeixen constància i perseverança. 

El servei públic i l’administració es nodreixen d’homes i dones que hi creuen, i 
que amb la seva actitud i esforç diaris superen els tràngols propis de la feina, i també 
algunes mancances d’aquelles altres que hi són “només” perquè és un lloc segur i 
estable. 

Tot és ben legítim, cert, però cal reconèixer qui té la capacitat i –sobretot– la vo
luntat de ser sempre al peu del canó, sumant i exercint un lideratge ètic i professio
nal absolutament insubornables. 

I la Montserrat Morera Solé era una d’aquestes persones. 

Descansa en pau, Montse, i des d’allà on siguis i ens observis continua encoma
nantnos la teva energia, empatia i bonhomia que sempre i en qualsevol circums 
tància vas compartir amb tots nosaltres. 

Joan Calmet Piqué 
Regidor 

 

 

La meva relació amb la Montse es cenyia a l’àmbit laboral, i he de dir que sempre 
era un plaer poder comptar amb ella per a trobar solució a totes les qüestions que 
se li plantejaven amb el sistema informàtic del qual jo en soc una autèntica negada. 
Segurament devia adonarse de la meva nul·litat en aquest món, per la gran funció 
pedagògica que exercia, i sempre amb la seva amabilitat característica, paciència i, 
sobretot, ganes de ferse entenedora per tal que un os com es la “informàtica” fos 
fàcil de digerir.  

Recordo especialment un dia, en què va venir al meu despatx per començar a 
treballar en la creació dels procediments de Workflow en els temes de gestió urba
nística i que, a mi, realment, em feia molta mandra d’implantar. Després d’una bona 
estona –hores– explicantli el procediment que calia seguir en cadascun dels nostres 
expedients, mirantlos un per un, intercanviant idees i resolent preguntes, em va 
dir una frase que m’ha quedat per tota la vida: “Valdrà més el suc que les sardines”. 
Us semblarà una tonteria, però és una frase que no havia sentit mai, em va quedar 
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gravada a la memòria i que he introduït en el meu vocabulari de frases fetes, i cada 
vegada que la repeteixo penso en aquell moment i especialment en la Montse, fins 
al punt que és com si l’estigués pronunciant ella i no pas jo.  

La vida de les persones no s’acaba amb la seva mort. Es manté viva entre nos
altres perquè la tenim present, encara que no ho manifestem públicament. La Mo
rera ens deixa un llegat que perdura més enllà de la seva existència. No parlaré del 
que deixa pel que fa a les de tasques i projectes que s’han fet realitat a l’Ajuntament, 
perquè em quedaré curta i segurament són ínfimes les que jo personalment conec. 
Sí que vull fer palès les que em deixa a mi com a persona i companya de feina: la 
seva alegria, discreta com ella mateixa, però alegria i entusiasme per tot el que feia, 
un esperit col·laborador infinit, com infinita era la paciència que tenia amb tots nos
altres, i amb aquella amabilitat que mai l’abandonava. La seva veu, prima, trenca
dissa, que lluny de ser el reflex d’una persona feble, era la presentació d’una persona 
forta, amb clares idees i apassionada.  

I per davant d’aquella veu fràgil, el seu somriure, també discret, però visible en 
els seus ulls.  

Judit Camprubí Duocastella 

 

 

Delicada i perspicaç. 

Inquieta i curiosa. 

Caminant amb un pas lleuger i evanescent 

decidit cap al propòsit, 

però sense fer brogit. 

Afable i generosa. 

Els teus passos han deixat una traça de llum als qui t’han conegut. 

Que el viatge et sigui ben clar. 

 

Alba Canal Bosch 

 

 

El motiu d’aquest llibre és el d’explicar a la ciutat qui era la Montse Morera, però 
també repassar les nostres vivències amb ella. Jo, com tots els que escrivim unes 
línies, no puc oblidar el seu optimisme. Era tan contagiós que quan entrava a qual
sevol estança de la casa ens feia estar jovials. Que fàcil era treballarhi! No cal que 
digui, perquè segur que s’ha escrit del dret i del revés, que la seva dedicació a l’A
juntament no tenia límits, era incondicional. 
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Va muntar els serveis d’informació de l’Ajuntament des que, com a ella li agradava 
dir, les pantalles eren tontes. Traduït en època de l’arqueologia informàtica. Com a 
professional tenia totes les virtuts que segur ja s’han dit, però, personalment, la 
que més m’agradava era que estava al cas de tot el que havia de venir en el futur. 
Tant en l’immediat com a llarg temps. Aquesta inquietud intel·lectual s’endevinava 
en aquells ulls grossos que es veien darrere d’aquelles ulleres metàl·liques, però 
sort en vàrem tenir de poderli exprimir. Quan en lloc s’ho plantejaven ella va pro
posar passar un mànega de fibra d’un edifici a l’altre de la plaça, o cablejar tots els 
racons perquè tots els llocs de treball tinguessin accés a la xarxa. Va començar es
sent una proveïdora de serveis per als financers, després per tota la casa, i va acabar 
la seva vida oferint serveis directament als ciutadans a partir dels tràmits digitals i 
altres serveis avui imprescindibles, però no fa tants anys, inimaginables.  

Entenc que hem de comentar les nostres vivències amb ella; en comentaré un 
parell, per qüestió d’espai, però que la defineixen molt bé. 

La primera és tot el que fa referència als processos electorals. En aquell moment 
la informació electoral que disposava l’Ajuntament era única al país, quan vam tenir 
la primera web i la va penjar tota. Recordo el munt de trucades per demanarnos 
com ho havíem fet i la resposta sempre era la mateixa, des dels anys vuitanta que 
les nits electorals tota la informació s’entrava al servidor de l’ajuntament. Aquesta 
resposta deixava bocabadat a tothom, allò era impensable. Una altre anècdota al 
respecte va ser en unes eleccions on ella es va presentar a les seus dels partits amb 
un mòdem i tot de cables –aparell que mai havíem vist– perquè poguessin conèixer 
els resultats, via cable de telèfon, en directe, a la mateixa hora que a l’Ajuntament. 

Una altra vivència va ser l’efecte 2000. L’any 1999 va córrer la fal·làcia que el pri
mer de gener els ordinadors fallarien perquè del 999 passarien al 000 i això faria 
que es tornessin bojos. Ella sempre em deia que no passaria res. El cert és que els 
informàtics de la Casa van revisar tots els programes afeginthi el quart dígit. La fei
nada va ser immensa, i això que ella no creia que passés res. Arribats al 31 de de
sembre de 1999, a l’hora de dinar, vaig rebre la seva trucada per dirme que a 
Austràlia no havia passat res. Aquell vespre vaig tenir la intuïció que ella estaria al 
soterrani de l’edifici del número 5, i efectivament allí la vaig trobar amb el seu im
mens somriure: “Veus com no passa res?”. 

A part d’aquestes, en tinc moltes d’altres, que per a qualsevol serien un sobre
esforç però que per a ella eren naturals, formaven part de la feina. Recordo ara l’en
trada a l’euro. Per a tots els informàtics que treballaven amb els diners va ser una 
autèntica bogeria. Si per a la resta dels mortals l’arrodoniment el fèiem amb dos 
decimals, per a ells era a sis o vuit decimals. On era la Montse l’1 de gener del 2002? 

Així era ella, la feina sempre estava perfecte, impol·luta. I tot amb un gran som
riure. 

Montse, descansa en pau. 

Joan Canongia i Gerona 
Regidor  (19952004) 
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Jo vaig conèixer la Montserrat Morera abans d’entrar a treballar a l’Ajuntament 
de Manresa. Un dia, al diari local anunciaven una conferència a la Escola Politècnica 
sobre la implementació de les noves tecnologies i el que representaria de canvis a 
les nostres vides. Era als inicis dels anys vuitanta.  

La Montserrat era una de les ponents a la conferència. Recordo com si fos avui 
la seva intervenció. Fou tan didàctica, clara i plena d’un entusiasme que ho va en
comanar a tots els assistents d’una sala plena i d’un públic divers. Hi havia profes
sionals i persones com jo, que ens hi portava la curiositat per saber què ens 
depararia el futur. Recordo que vaig gaudir molt.  

Al cap d’un parell d’anys vaig entrar a treballar a la casa gran, i me la vaig tornar 
a trobar. A mi em van encarregar tasques d’atenció al ciutadà des dels Serveis Fi
nancers, que era el departament on la Montse més treballava. Vaig pensar: “mira, 
aquella noia que ens explicà com esdevindria el futur ara ho està posant en marxa 
aquí a l’Ajuntament”. 

I ja vaig veure l’empenta: un tragí de companys/es treballant entrant dades per 
fer padrons fiscals i padrons d’habitants. De fet, es contractava gent per fer els pa
drons. I de tant en tant, senties o veies passar representants d’altres ajuntaments, 
de tot Espanya, que venien a veure com s’implementaven les noves tecnologies en 
la recaptació d’ingressos.  

De la mateixa manera que se situava a l’avantguarda de la informàtica, la Montse 
passava pel costat i amb aquella eterna rialla et feia algun comentari sobre el valor 
de la feina que tu estaves fent. Sempre es posava al teu costat. Tenia una “escolta 
activa”, veritablement empatitzava amb la gent. Era una persona que brollava hu
manitat per totes bandes. Entre els molts valors que tenia, el primer que t’impres
sionava era la humilitat, acompanyada d’aquella actitud sincera d’ajudar als altres, 
amb una paciència inacabable... De seguida endevinaves la gran passió que sentia 
per la seva feina. Era tanta aquesta passió, que era capaç d’encomanarla! 

Fora de la feina, si te la trobaves pel carrer o en un altre lloc, era una delícia gaudir 
de la seva conversa, propera i plena d’afecte. 

La Montse és d’aquelles persones que deixen petjada, que les portes amb tu sem
pre més en la vida. 

Dolors Cañellas Moreno 

 

 

Montse, estimada Montse, 

Vam compartir un llarg camí a la feina i mai oblidaré la teva disposició a ajudar
me en tot i per tot, la teva positivitat quan alguna cosa sortia malament, la teva 
complicitat per tirar endavant projectes davant dels obstacles que sorgien, però per 
damunt de tot, la teva lleialtat. Vam arribar a ser més que companyes de treball, 
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vam ser bones amigues i això ens va portar a trobarnos també en espais fora de 
l’ajuntament, al carrer, al teu bonic refugi a Sol i Aire, ben a prop del meu hort, i 
fins i tot a la muntanya, en una acampada que va ser tota una experiència inoblida
ble, fins al punt que el mateix dia que malauradament t’acomiadàvem, algunes com
panyes teníem a la butxaca fotos d’aquella sortida. I mira que en feia d’anys, perquè 
aleshores érem unes jovenetes! 

Però més enllà de les anècdotes, per mi vas ser una persona d’aquelles que te’n 
trobes poques a la vida, amb qui poder comptar sempre que calgués, amb qui poder 
parlar sense embuts. La teva empatia et permetia gaudir de la felicitat dels altres i 
patir amb les seves tristors. A fe de Déu que m’ho vas demostrar moltes vegades. 
Fins i tot quan ja feia uns anys que no compartíem la feina i ens trobàvem a qual
sevol lloc era una gran alegria. La darrera vegada, estaves a punt de jubilarte, i vam 
parlar de records i alhora de projectes de futur, de somnis tan merescuts després 
d’una vida de treball... que el destí t’ha estroncat. Si la teva pèrdua em produeix in
finita tristesa, el fet que hagi estat en aquest moment em genera una indignació 
que no sé descriure.  

Quants records, des d’aquells inicis en què havíem de compartir un ordinador 
per hores, perquè no n’hi havia un per cadascú, fins a les darrers gestes en què vam 
coincidir en congressos en plena era telemàtica!La teva implicació per avançar va 
ajudarnos a transformar la manera de treballar. Recordo especialment l’inici de la 
codificació de procediments, a principis dels anys noranta, el teu treball en aquest 
projecte, sovint contracorrent, perdent algunes lluites inicials però amb una victòria 
final de la qual encara quan vaig deixar l’Ajuntament quedaven els noms i codis de 
molts expedients. Tu eres com una formigueta, amb un profund coneixement del 
camí que calia seguir i al qual tornaves–i ens feies tornar– cada vegada que es des
baratava.  

I és que el teu compromís i la teva persistència eren llum per a tots nosaltres. 
Quan encara no coneixíem la paraula resiliència, tu ens en donaves lliçons cada dia. 
I ho feies des d’una actitud positiva i sempre alegre, que ens aportava la força i el 
coratge per avançar en la feina de servei públic, que sovint no és ni planera ni re
coneguda. 

La teva generositat en tot i per tot ens ha fet la vida més fàcil. Per això he co
mençat dient que ets d’aquelles persones que agraeixo a la vida que m’hagi permès 
tenirte al costat durant un llarg tram del camí.  

Gràcies, Montse. Com deia el nostre estimat Martí i Pol, no tornaràs mai més, 
però perduraràs en les coses i en nosaltres de tal manera que em costa imaginar
te absent per sempre. 

Trini Capdevila Figols: 
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No me’n sé avenir. El darrer cop que vam parlar, aquella reunió virtual en què 
tancàvem els darrers serrells abans de la teva jubilació, vam quedar que de moment 
ens acomiadàvem des de darrere de la pantalla, amb aquell espai virtual immens 
entre nosaltres que ja havíem aprés a ignorar per fer les trobades més personals 
(amb tu, ha estat molt fàcil fer les reunions així, ho tenies tot a punt, analitzàvem 
les propostes, seguíem el llistat de temes i el seu estat d’execució...). Vaig acceptar 
aquell comiat virtual amb el convenciment que més endavant trobaríem l’ocasió de 
ferho presencialment, si més no quan vinguessis a l’ajuntament a recollir el record 
de jubilació. I tu no vas dir aquell sí entusiasta que oferies sempre.  

Perquè, Montse, tu sempre has dit que sí. Qualsevol petició que féssim sempre 
ha tingut un sí per resposta. Tot es podia fer i tot era possible. Ràpidament ho tenies 
tot pensat, calculat, estudiat, preparat, optimitzat, analitzat... Sempre has anat un 
bon tros endavant del camí i els altres anàvem venint. I amb tu, has sabut construir 
un fantàstic equip al teu voltant, “la gent de sistemes”, que, com tu, valoren el tre
ball en equip, la col·laboració, la intel·ligència col·lectiva, l’actualització constant, la 
vocació de servei, la capacitat de resoldre amb atenció i prestesa les peticions efec
tuades... Un gran equip! Sempre l’has defensat, cuidat i cultivat. I aquest orgull pel 
teu equip l’has sabut encomanar als qui t’hem escoltat. Amb tu i el teu equip, m’he 
sentit acollida i acompanyada a l’hora de prendre decisions. Has aconsellat a qui 
t’ho demanava amb sinceritat i honestedat, ajudant a trobar el camí a seguir, la so
lució òptima, el millor resultat, discretament, fugint de les alabances i els elogis. 

Cadascuna de les vegades que m’has dit que havies tingut sort (el perquè queda 
entre tu i jo) m’ha fet sentir bé, agradat i encoratjat. Em sento profundament agra
ïda del temps que hem compartit. 

Una jubilació bé que val una abraçada de comiat. Montse, et sembla bé si con
vertim aquestes ratlles en l’abraçada efusiva i emocionada que tenim pendent? Per 
a tu, Montse, aquesta abraçada. 

Montserrat Clotet Masana 
Regidora 

 

 

Mil noucents setantatres... o setantaquatre, fa gairebé cinquanta anys i la me
mòria flaqueja! La Montserrat estava estudiant Magisteri, tenia divuit anys. Havia 
acabat el curs, tot amb matrícules! Però no estava satisfeta, no l’omplia, i volia un 
repte nou, un camí poc trillat. A Manresa, el Centre de Càlcul del Bages, acabat d’es
trenar, necessitava tècnics i oferia un curset d’introducció a la informàtica, àmbit 
nou i desconegut. La Montserrat s’hi va apuntar temptejant nous camins. En Josep 
Maria Coll, que treballava dibuixant pneumàtics a la Pirelli, compartia la fal·lera per 
les coses noves i també s’hi va apuntar. Un dels professors del curset era en Joan 
Comellas, director tècnic del Centre. Ja tenim els tres junts: la Montserrat, en Josep 
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Maria i en Joan. El curset va anar molt bé. La Montserrat, igual que en Josep Maria, 
va quedar captivada per un univers apassionant, el món dels bits i els algorismes!  

Acabat el curs, algú ens va dir que la UAB oferia estudis d’informàtica, una primí
cia. Ens vàrem animar, i tots tres cap a la universitat. Va ser l’inici de cinc anys (1975
1980) d’estudi compartit, de companyonia, de viatges i viatges, primer a Bellaterra 
i els darrers cursos a la Politècnica a partir de la creació de la nova Facultat d’Infor
màtica. Viatges plens de filosofia, la Montserrat tenia una rica vida interior i li agra
dava “pensar” amb un pensament pragmàtic.  

Com que en Joan i en Josep Maria treballaven, no resultava fàcil combinar treball 
i estudi. Per sort, la Montserrat estava més lliure i no fallava mai a classe. Mai! Era 
estudiosa, i un per l’altre, força apuntalats en la constància de la Montserrat, vàrem 
aconseguir passar els cinc cursos sense cap suspens. A la facultat ens coneixien com 
“els tres de Manresa”. 

La Montserrat vivia al carrer del Cós amb les seves cosines de Castelltallat, que 
la recorden estudiant incansable, asseguda en una cadira vermella de boga davant 
una taulabraser. Els caps de setmana, ens reuníem els tres per revisar els apunts 
setmanals (bàsicament de la Montserrat) i treballar els problemes pendents tot su
cant galetes en un bol de llet. La Montserrat era llesta, i molt intuïtiva. Sovint ens 
sorprenia i desesperava amb el seu sistema argumental. Tenia com una antena di
ferent que li feia “intuir” la solució als problemes de manera zen. Però quan després 
ho contrastàvem a classe, molt sovint resultava que estava ben resolt!  

El mateix any d’acabar els estudis la vàrem empènyer a presentarse a la plaça 
de cap d’Informàtica convocada per l’Ajuntament de Manresa. No s’hauria presentat 
sense la nostra insistència, li vàrem acabar gestionant la instància i tot! El fet és que 
es va presentar, va guanyar i es posava a treballar el juny de 1980. Des d’aleshores 
i durant quarantaun anys, s’ha entregat en cos i ànima al seu gran projecte, la in
formàtica municipal, fent una tasca ingent i generosa, i guanyantse l’estima i el res
pecte de tothom. 

Resumint: si l’haguéssim de descriure diríem que “la nostra Montserrat” era 
de vida senzilla, poc interessada en la vida social, amb l’antiga saviesa de la gent 
de pagès, intuïtiva i noble. De filosofia natural, tenia una mentalitat espiritual i 
lliure, no es deixava manipular. Seriosa, però sempre amb un somriure. Humil, 
autoexigent, generosa. També tossuda, defensava amb fermesa les seves idees. 
Així la recordem. 

Joan Comellas Torras 
JosepMaria Coll Riumbau 
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Montse,  

Tu per mi has estat un referent com a persona, com a companya i com a profes
sional. 

Com a persona, recordo els nostres trajectes a peu, de casa a la feina o a l’inrevés, 
ja que ens trobàvem sovint perquè vivíem a prop l’una de l’altra. Aprofitàvem per 
xerrar coses de la vida, situacions que a mi em disgustaven. Tu sempre li donaves 
la volta i li treies la importància que jo li veia, relativitzantho, sempre amb una gran 
rialla que es contagiava aconseguint que acabes rient, que em passés el mal estar i 
que les coses agafessin un altre prisma.  

Gràcies, Montse per aquestes estones! 

Com a companya de treball, sempre disponible, accessible i resolutòria de tot el 
que et pogués demanar. I fos el moment, o l’hora que fos, sempre hi eres. 

Aquests últims maleïts anys amb el tema COVID, al principi de la pandèmia, ens 
van enviar a tots a casa confinats, i alguns vàrem començar amb la novetat del te
letreball, teníem uns quants problemes i se’t podia trucar a qualsevol hora, i sem
pre, però sempre, has estat per ajudar. 

Gràcies, Montse, per ajudarme! 

Com a professional, per mi ets l’orgull de dona treballadora, llesta, intel·ligent, 
però propera,senzilla i humil al mateix temps. Has informatitzat l’Ajuntament de 
Manresa, amb el teu equip, partint de zero. Gràcies Montse, pel que has fet per l’A
juntament, per Manresa i per tots nosaltres!  

Montse Morera, sempre estaràs entre nosaltres, perquè les persones que roma
nen en el record no moren mai. 

Gràcies! 

Mercè Costa Múrcia 

 

 

No sé com començar… 

Qui troba paraules per expressar tot el que sentim davant el fet que ja no tenim 
la Montse? Com escriure en un full tots els sentiments que ens commouen dins 
nostre? 

La Montse, una persona que sempre estava present en la nostra feina de cada 
dia, que mai va tenir un “no” per tirar un tema endavant, per afrontar un repte… 

Llesta, intel·ligent, competent, treballadora, amable, bona persona... 

Montse. Què et diria si et tingués davant meu? 
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Et diria que costa d’imaginar seguir sense els teus consells i el teu treball tan im
plicat. Que has liderat tots i cadascun dels projectes que se’ns han presentat. 

Que sempre has estat al davant, treballant sense parar i amb la il·lusió i l’entrega 
d’una gran gran professional que mai ha deixat de tractar a tothom amb una gran 
estima. 

Jo et dec molt Montse, m’has ajudat sempre. Quan dic sempre, vull dir sempre. 
He passat moments durs i mai no m’ha faltat el teu suport tant de feina com de 
persona. Ets una gran companya. 

Tot això ho sentia quan es va jubilar, però ni remotament vaig pensar que seria 
un comiat de debò, no entrava de cap manera en les nostres previsions... 

Però... l’han cridat. Uns quants anys abans..., però ha marxat. Ens ha deixat un 
gran buit al cor, una sensació estranya. Tenia molts projectes per començar i altres 
per seguir , però tot això s’ha esvaït. Discreta com ella vivia, així ens ha deixat. 

Hem d’estar contents d’haverla conegut i d’haver pogut compartir aquests anys. 

Tots tenim anècdotes i moments viscuts amb intensitat, vivències que ens guar
darem en un raconet i que ens vindran a la memòria de tant en tant.  

Jo penso en ella cada matí quan em menjo els meus flocs de civada igual que feia 
ella. Quan parlem del programa de patrimoni, és inevitable que el pensament t’enviï 
un flaix de la Montse. Tantes estones compartides per quadrar per primera vegada 
el patrimoni i la comptabilitat... però al final ho vam aconseguir. Fins i tot crec que 
ella ja en sabia més que els mateixos de l’empresa. I per descomptat, Sicalwin, el 
nostre programa comptable, que la Montse coneixia fins a les taules més amagades. 
Tenia una gran capacitat per retenir la informació, jo li deia sempre que el seu cap 
era com un gran ordinador. I ella amb la seva senzillesa i humilitat, mai no va fer 
una ostentació de les seves capacitats. 

Va començar amb un paper i un “boli”, escrivint en una taula que teníem buida 
a HisendaIntervenció. Una noia ben jove, que va liderar la gran transformació a 
l’era informàtica. 

En un lloc vaig llegir que quan algú a qui estimes es converteix en un record, 
aquest record es convertirà en un tresor. Veritablement ha estat un privilegi conèixer 
a la Montse Morera. 

Mai no es pot oblidar algú tan especial! 

Carme Cot Palacin 

 

 

Octubre de 1986. Tinc només 18 anys, a punt de ferne 19, i acabo de guanyar 
una plaça d’auxiliar administrativa a l’Ajuntament de Manresa. No és la meva pri
mera feina, però sí que és el meu primer contacte amb l’administració. Gairebé no 
conec res ni ningú de l’Ajuntament (només la meva germana Carme, que ja hi va 
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néixer crec…). Tampoc no hi he tingut relació ni com a usuària ni com a contribu
ent... (perdó, com a ciutadana). Per mi tot és nou; m’assignen el lloc de treball als 
Serveis Financers, i amb la primera persona que topo al departament i que em do
narà feina és la Rosa Mari Moreno. No en sé res d’ella, només m’adverteixen que 
és una funcionària molt exigent, que en aquest servei es treballa fort i amb mà dura, 
sota la batuta del sempre admirat i temut tresorer, el senyor Ramon Riera. 

Malgrat aquest panorama que em dibuixen, a mi això no m’acluca pas, perquè 
sempre m’havien ensenyat a fer les coses amb el màxim de rigor, així entomo la pri
mera feina, amb totes les ganes i sense por. La Rosa Mari m’explica que l’Ajuntament 
de Manresa durà a terme aviat les tasques relacionades amb la recaptació executiva, 
que s’han dissenyat ja les fases, els models de les diligències d’embargament, els 
formularis, i tots els documents associats, i que ara s’hauran de desenvolupar pel 
departament d’Informàtica. La meva feina és molt clara i senzilla, haig d’entrar al 
sistema tots els models redactats, però necessito treballar amb un ordinador per
sonal i és aquí quan em presenten la segona persona que em guiarà en aquesta 
feina, la Montse Morera. Jo en aquest moment em creia que tots els treballadors i 
treballadores d’aquest ajuntament eren iguals, unes màquines de treballar sense 
parar, amb una dedicació total i sense reserves a la feina, gairebé com si no tingu
essin vida privada. Tant la Rosa Mari com la Montse em projectaven aquesta imatge, 
però aviat vaig adonarme que els seus eren uns casos aïllats, irrepetibles.  

M’instal·lo per tant a la planta 2 de l’Edifici Nou. La Montse m’explica com funciona 
el Wordperfect, i ja endevino que és un pou de coneixement, i amb moltes habilitats 
pedagògiques per ensenyar i corregir a una aprenent com jo. El seu tarannà jovial i 
directe el recordo com si fos ara –perdurable fins a 35 anys després–. La seva categoria 
professional i personal mai no havien estat cap escull a l’hora de comunicarte amb 
ella, sempre es posava de tu a tu, amb aquell to de bon humor que inspira confiança 
i seguretat. Vaig aprendre molt i ràpid, va ser una immersió en les noves tecnologies 
–a nivell d’usuari, està clar–, però ella em va obsequiar amb un kit de supervivència 
per poderme valdre en aquest oceà immens que és la informàtica.  

La Montse era incansable i persistent, però alhora assossegada, sense caure en 
estridències malgrat els estralls que a vegades succeïen al seu departament. Tenia 
una visió de feina realment extraordinària, com una flor exòtica que no la trobes 
habitualment. Sempre pensava en global i a favor de tothom, i sobretot des de la 
humilitat. Mai et feia sentir malament, malgrat l’abisme entre el teu desconeixe
ment i la seva expertesa. 

Un cop passada la meva curta experiència al seu departament, ja em vaig instal·lar 
a la Tresoreria –d’on no em treuen ni amb aigua calenta–, i sempre hem anat mante
nint relacions professionals amb la Montse, sobretot quan vàrem haver de canviar el 
sistema comptable per una nova aplicació externa de comptabilitat. El programari 
propi que disposàvem fins al 2005 era liderat per l’antic tresorer, que en vetllava per
què s’ajustés a tots els termes legals i financers, però el seu desenvolupament infor
màtic i el manteniment del sistema corria a càrrec de la Montse... El personal de 
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Tresoreria sempre hem de ser molt escrupolosos amb les dades, jo així ho vaig apren
dre del meu mentor, el sempre recordat i enyorat Magí Guitart, el qual agafava veri
tables cabrejos quan l’arqueig desquadrava. Podeu pensar, doncs, que en més d’una 
ocasió, la Montse es va haver de quedar tota la nit buscant un assentament perdut, 
intentant quadrar un balanç o adaptant la partida doble als canvis legislatius.  

Escollir el nou programa de suport comptable va ser una altra quimera, però en 
va sortir ben reexida, ja que després de mesos de visites, reunions, revisions, simu
lacions i comprovacions, amb la compra del programa SICALWIN, el 2006 es va as
solir una integració total amb la resta d’aplicacions pròpies relacionades amb la 
comptabilitat. Una vegada més la seva persistència, els seus mètodes de treball i la 
bona sintonia amb tothom van afavorir aquest resultat. 

La Montse sempre he pensat que era com la mare de tot el departament de Sis
temes d’Informació, i que tots els qui han treballat allà han estat com uns fills per 
a ella. Els ha ensenyat, els ha corregit, els ha comprès, els ha donat suport, els ha 
defensat, els ha estimat, els ha fet grans, i els ha deixat preparats per a desenvolupar 
la tasca més difícil: continuar treballant amb el mateix rigor, intensitat i excel·lència, 
sense que ella hi sigui. 

Montse, te n’has anat, però deixes un llegat que et farà encara més gran. Gràcies 
per tot! 

Laura Cot Palacin 

 

 

Ha estat un goig conèixer i treballar amb la MMS, des que vaig entrar a l’Ajunta
ment. 

En aquest petit text, que vol ser d’admiració i record a la seva persona, m’hi aju
daran les paraules de sant Francesc d’Assís, que deia que es comença per fer allò 
necessari, llavors es passa a allò que és possible i de cop t’adones que estàs fent 
allò impossible… Aquesta és la sensació que la Montse em generava. Quan sempre 
hi ha resposta a l’altra banda. Quan no hi ha demora, ni negligència, ni, oblit ni man
dra. La Montse sempre hi era. 

Vull pensar que va sentir en vida la plenitud de la persona que se sap útil, generosa 
amb el seu temps i els seus dons. Que va sentir el nostre agraïment. I que si l’únic que 
ens emportem és el que hem donat, ella, la Montse, s’ho va emportar tot. 

Anna Crespo Obiols 
Regidora 

 

 

 

118

una vida de servei 07 7f POSTEDIC quark20_Maquetación 1  10/07/2022  16:10  Página 118



D’una persona com jo que ve d’un àmbit totalment diferent, que no coneixia gens 
el funcionament d’una administració pública és un regal trobarte amb persones 
com la Montse Morera. Recordo quan vaig entrar a l’Ajuntament de regidora, el 
meu germà Fredy ja em va dir: “Coneixeràs a la Montse, la meva tutora en pràcti
ques quan estudiava informàtica, molt bona gent, –em va dir–, t’hi entendràs”. 

I així va ser. Ens va fer l’acollida a l’entorn informàtic de l’ajuntament i a les TIC 
de manera amena i entenedora i de seguida es va posar a la nostra disposició per 
al que calgués. I en el cas de la Montse Morera no era una manera de parlar, perquè 
jo no vaig tardar gaire a haver de demanarli suport per sortirme’n dels processos 
informàtics i altres... I em va ajudar molt. Conscient del meu nivell d’usuària rasa i 
amb el bagatge que tenia amb els gairebé 40 anys que portava treballant a l’Ajun
tament, rebent a moltes persones com jo, sense experiència en aquests entorns, 
d’una manera amable i pedagògica, em va fer suport i sempre més vaig poder comp
tar amb ella per solucionar problemes o coordinar accions que necessitaven del seu 
suport informàtic. 

Quan va esclatar la pandèmia del COVID, el seu paper va ser fonamental, el seu 
i el del seu equip. D’un dia per un altre vam haver de passar a un entorn virtual, 
treballant en remot, fent plens i reunions telemàtiques i no podem agrair prou les 
hores que hi va dedicar, perquè d’ensurts en vam tenir molts i allà estava ella sempre 
al peu del canó per solucionarlos. 

La Montse era d’aquelles persones amb una veritable vocació de servei públic, 
molt compromesa amb la seva feina i amb l’Ajuntament. Mòbil i mail sempre en 
mà. Disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Una persona organitzada, 
eficient, facilitadora com poques i una bona líder del seu equip. Perquè amb aquella 
manera discreta que tenia de fer les coses, sabia escoltar i buscava el consens a 
l’hora d’aportar solucions. El seu, era un lideratge feminista, basat en la col·labora
ció, l’horitzontalitat, la flexibilitat i l’empatia per aconseguir que tot anés millor i 
per a tothom. 

Jo n’estic molt agraïda, i és de les persones que sempre recordaré del meu pas 
per aquest Ajuntament, pel seu tracte, per la seva professionalitat i complicitat. Fins 
sempre jefa! 

Cristina Cruz Mas 
Regidora 

 

 

Quan la Montse Morera va arribar a l’Ajuntament jo ja feia sis anys que hi era 
(1974) i, la veritat, no sabia gaire que venia a fer, però prou que ho vam saber. Es va 
fer imprescindible per tothom! Cap a finals dels anys vuitanta quan em van passar 
d’Urbanisme a Serveis Jurídics i de Programació, que estàvem a la planta noble, a 
l’alcaldia, hi vaig guanyar una màquina d’escriure “elèctrica”. Era una meravella. Lla
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vors, de tant en tant, veia la Montse. Solia venir a dirme: “Isabel, tu que ets tan rà
pida, ara ho podràs ser més... podràs fer brunzir aquest ordinador...!” 

Al començament va ser complicat. A mi no m’agradava perquè com que no en 
sabia, m’entretenia i em semblava que em feia perdre el temps. Llavors la Montse 
amb una gran paciència, em deia “no dona, no”, “ja veuràs de seguida que ràpida 
que aniràs i, a més, pensa que no perdràs res. Tot queda gravat...”. I així a poc a poc 
vaig començar amb la informàtica, però el que la Montse va fer amb mi, ho feia 
amb tothom. 

I mentre t’explicava com ho havies de fer, que ja he dit que no m’agradava i em 
posava nerviosa, et demanava coses: “Què fa el teu fill”, “quin nen més maco” i 
“amb qui els deixies quan vens a treballar?”. I així, a poc a poc, la Montse es convertí 
no sols en una bona companya, sinó una companya molt entranyable. 

Quan ja ens teníem molta confiança, solia advertirme, cada vegada que ens tro
bàvem, especialment, l’estiu: “Isabel, estàs molt morena. No és bo estar tan mo
rena”. I llavors em demanava com m’anava l’últim “invent” del Workflow. Cada 
vegada que trucava a informàtica per algun problema, acabava sortint ella i t’ho so
lucionava. Era una cap de servei molt planera, que es posava al teu nivell, molt bona 
persona. Li agradava que les coses funcionessin. Em vaig acomiadar d’ella quan em 
vaig jubilar el 2021. Es va mostrar contenta que em podés jubilar per així cuidar
me “de la nena, del nen...!”. Havien passat quaranta anys!. El que de cap manera 
em podia imaginar és que ella, que volia gaudir, caminant tranquil·lament pels sen
ders i viaranys de Castelltallat, quan es jubilés, no hi va ser a temps. La pèrdua de 
la Montse produeix una immensa tristesa. 

Jo, el Joan, no havia tingut pràcticament relació amb la Montse Morera, perquè 
des de la brigada de jardineria, no tenim contacte amb informàtica. Però ens co
neixíem a través de la Isabel i cada vegada que ens trobàvem en algun passadís, a 
la plaça o en algun carrer, em feia algun comentari. Era una persona, que malgrat 
la responsabilitat que tenia, era molt propera i sempre tenia temps per compartir 
uns minuts de conversa, amb una amabilitat sincera. La veritat és que la seva mort 
va colpir a tota la gent de l’Ajuntament. Era una companya molt estimada i crec que 
es mereix el millor homenatge. 

Isabel de Miguel Padullés 
Joan Grau Portabella 

 

 

Em costa dir “la recordo...”, encara la tinc molt present, més de 30 anys al seu 
costat perseguint un objectiu, fer moltes coses, tant bé com es podia i sempre al 
servei dels nostres usuaris i pel bé dels ciutadans. 

La Montse, era una persona perseverant, molt exigent, compromesa i totalment 
implicada en cadascuna de les àrees del nostre departament. Hi creia, en la seva feina. 
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Tenia una capacitat de treball que superava amb escreix l’espai i el temps, L’espai, 
perquè podia ser a dos llocs a l’hora i el temps perquè hi dedicava les 24 hores del 
dia i a vegades de la nit. 

No creia en les jerarquies, tot i que la seva, hi era ben present, el seu càrrec li ex
igia ser al davant de tot, però intentava tractar a tothom per igual. Mai defugia de 
res ni de ningú, de cap trucada, de cap reunió, de cap persona. 

La seva agenda, la tenia al cap; memòria d’elefant i habilitat per a gestionarla, tot 
i que no sempre li funcionava, a vegades, reia i deia, sempre em passa el mateix… 

No puc estarme de dir que tenia un vocabulari molt especial quan feia referència 
a temes tècnics, potser també personals, i ens feia riure molt, fins i tot a vegades, 
ens expressàvem igual quan volíem fer una mica de conya, jo crec que moltes ve
gades ella ho feia expressament perquè sabia que ens faria riure. 

Joana del Rio Corral 

 

 

Hi ha companys i companyes de feina amb qui no coincideixes gaire perquè for
mem part de departaments que no treballem tan estretament, per això amb la 
Montse no hem compartit gaires espais ni ens coneixíem massa a nivell personal. 
Tot i així, m’agradaria escriure unes paraules d’agraïment. Profund agraïment per 
fer les coses fàcils, per la seva capacitat d’escoltar i de fer retorns constructius, de 
buscar solucions que enriquissin els objectius de tothom, de “traduir” el llenguatge 
tecnològic des de la proximitat i el bé comú. 

Coincidirem a valorar la seva capacitat d’entrega i la vocació per aportar millores 
a l’administració pública i fer possible treballar amb la fita posada en ser propers a 
la ciutadania i construir una ciutat més amable. Més enllà de la seva implicació, 
compta especialment el tarannà, la manera de fer les coses. Per això tot el meu re
coneixement a la seva amabilitat i senzillesa. Persones com la Montse fan avançar 
la funció pública tant per la professionalitat com per la dimensió humana. Moltes 
gràcies de cor.  

Rosa de Paz Sanjuán 
 

 

Era dilluns, dia 25 de d’octubre del 2021, a les 7.53 del matí que rebia un what
sapp que deia: “T’has assabentat de la Montse Morera?”, amb dues emoticones 
plorant. Vaig trucar al missatger i em va informar que la Montserrat ens havia deixat. 
Certament em va impactar la notícia. Feia poc temps que s’havia jubilat.“Que injusta 
és la vida”, vaig pensar! 

La Montserrat era una dona que no et deixava indiferent, era una persona exem
plar, encomanava energia positiva, treballadora, bona companya de feina, llesta, 
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amb bon criteri, amant del nostre país i en especial del seu municipi, Sant Mateu 
de Bages i sobretot de la seva petita terra, Castelltallat, on hi havia la casa on va 
néixer, cal Morera, lloc on ella tornava sovint per seguir estimant la vida. 

Coincideixo amb la Montserrat en dos períodes distants, l’un de l’altre, quasi 16 
anys de diferència. El primer, com a regidor entre el 1987 i el 1995 i el segon, com 
a gerent de l’Ajuntament entre el 2011 i el 2018. Quan torno el 2011 me n’adono 
que s’ha produït un gran canvi en el consistori, havien desaparegut, del dia a dia, 
els expedients voltant per la casa per recollir les signatures dels diferents respon
sables dels departaments amb l’objectiu de completarlos. A partir d’aquell moment 
ja no corrien papers d’un edifici a l’altre, ni les persones que els portaven. 

 El procés d’informatitzar l’ajuntament estava completat, el Workflow era el mot 
estrella i amb altres paraules tècniques s’havien incorporat al vocabulari de cada 
dia. Com sempre, des del servei d’informàtica es treballava, per una banda, a agi
litzar els procediments i, per l’altra, adaptarlos a les noves mesures, com la llei de 
protecció de dades i altres. 

Per a mi tot això em va representar un gran xoc, venia de treballar amb un sistema 
diferent els darrers 10 anys i tot era nou i em semblava impossible acomodarme 
als nous procediments i és aquí on surt a lluir una altra qualitat de la Montserrat, la 
capacitat d’ensenyar allò que veia difícil; amb les seves paraules i la seva actitud, es 
feia fàcil i entenedor. Sempre tenia un missatge positiu, mai negatiu i mai et feia 
sentir malament malgrat els meus pocs coneixements en aquest camp. 

Aquest model es repetia amb els treballadors del seu servei. Recordo entrar a la 
planta 1 i demanar per la Montserrat, potser no hi era, però l’ambient de treball 
es notava en aquell espai i sempre vaig tenir el convenciment que encomanava el 
seu tarannà als seus, com si fos un procés d’ósmosis. 

Estimava la seva gent, mai no havia sentit una sola paraula de retret cap al seu 
personal i et parlava dels seus punts forts i de la seva capacitat de treball. També 
és cert que mai un treballador del seu servei no li havia sentit cap comentari negatiu 
sobre el seu cap. L’actitud de la Montserrat la feia gran a ella i millor als seus. El seu 
secret era que estimava comunicant des del cor. 

No voldria deixar de parlar sobre la seva capacitat de treball i del seu altruisme. 
Recordo que en el primer període, esmentat al principi, quan tot això de la infor
màtica estava a les beceroles, la Montserrat va ajudar a molts municipis de la co
marca i crec que va ser consultada per la gran majoria (sempre amb el consentiment 
de l’alcalde del moment). Recordo amb orgull de ciutat els comentaris d’agraïment 
de molts alcaldes, en referència a la cap d’informàtica de l’Ajuntament de Manresa. 
Sempre va participar en les trobades informàtiques que es feien a la DIBA, ACM i 
FCMP i recordo els comentaris positius que feien representants d’altres municipis 
sobre les aportacions de la Montserrat a l’alcalde. 

Estimava la seva feina i la ciutat, una prova va ser l’interès mostrat els darrers 
anys en el desplegament de la fibra òptica tant als polígons industrials com pel cen
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tre de la ciutat, per tal que les empreses que hi treballaven, tant públiques com pri
vades, tinguessin el més ràpid possible les autoritzacions per continuar desplegant 
la xarxa de fibra òptica. També va ser rellevant la ubicació del primers punts gratis 
de wifi a la ciutat per millorar la qualitat de vida de la població manresana.  

Voldria parlar de la seva capacitat de servei, del seu compromís amb el servei 
públic. Ella va ser, al meu entendre, un dels màxims exponents que he conegut en 
els darrers trenta anys, de voluntat de servir als altres. Mai tenia un “no”, emprenia 
les seves tasques amb il·lusió i aquesta la transmetia al seu entorn.  

No podem oblidar que va ser una dona que va triomfar en una societat masclista 
i que va ferse un lloc en un món d’homes i en una administració que per tradició 
ha estat immobilista. Ella va aconseguir el canvi i es va guanyar el respecte de tot
hom. 

De vegades, en mig del dolor de l’absència, arribem a dubtar de la realitat, d’allò 
que hem viscut. Amb un testimoni escrit, et regales la força d’allò que guarda la 
teva memòria, en aquest cas, el record d’una dona lluitadora, brillant i humanament 
humil. Sigui on sigui, segur que seguirà treballant pels altres i ajudarà a millorar el 
procés de selecció d’entrar en el seu cel que segur que serà el bo. 

Francesc de Puig Viladrich 
Regidor (19871995) 

 

 

Enviat el dimarts 31 d’agost de 2021, 10.17 h del matí. Podria semblar l’encapça
lament de qualsevol dels correus electrònics que incessantment rebem a la nostra 
bústia. Una comunicació més d’aquelles que intercanviem de manera mecànica i 
quasi automàtica, i a les quals –immersos com estem en mil i un neguits– no sempre 
prestem l’atenció que mereixen. 

Però, no. Aquell correu que encara guardo i que he tornat a rellegir abans d’es
criure aquestes línies emocionades era diferent. Molt diferent. “Moltes gràcies Joan 
Francesc. També ha estat un plaer per mi treballar amb tots vosaltres. Una forta 
abraçada”.  

Eren les últimes paraules que la Montse em va adreçar personalment. Una res
posta concisa i directa a l’expressió dels meus millors desitjos que li vaig fer arribar 
quan ens va comunicar oficialment la seva jubilació.  

“Espero que aquesta nova etapa que comences sigui esplendorosa –li deia en el 
meu correu també de comiat– i que tinguis la tranquil·litat i la calma que t’has gua
nyat amb la teva feina incansable i compromesa durant aquests anys a l’Ajunta
ment”. I hi afegia: “Personalment, et vull agrair la teva predisposició i amabilitat en 
tot moment i davant de qualsevol de les situacions que hem hagut de compartir. 
Ha estat un plaer poder treballar amb tu i estic segur que, com jo, moltes persones 
de l’Ajuntament et trobarem molt a faltar”. 
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Eren unes paraules sinceres i sentides que intentaven transmetre tot l’agraïment 
que em mereixia la feina que vam compartir durant aquest temps. Sempre atenta 
a tot i sempre disposada a ajudar. Fos l’hora que fos. I sempre a punt per donar res
posta de la manera més immediata possible. La mateixa immediatesa amb què un 
mal sobtat se la va endur d’aquest sofert món: sense avisar i sense estar preparats 
–si és que mai ho podem estar per acceptar la mort– per podernos acomiadar d’ella 
definitivament.  

Però així era la Montse i així la recordarem els que vam tenir la sort de conèixer
la i de compartir aquests anys amb ella.  

Fins sempre, Montse! 

Joan Francesc Domene Castillo 

 

 

Recordo al començament dels anys vuitanta, quan de joves teníem aquella il·lusió 
de participar activament en la construcció d’una nova societat, d’una democràcia, 
just a partir de les eleccions municipals de 1979. Aquell moment fou extremada
ment transcendental, per a mi i per a molts dels que en aquell moment vàrem tenir 
l’oportunitat d’entrar a treballar a l’Ajuntament, a treballar per a allò públic, per a 
la col·lectivitat. En aquell moment vaig conèixer per primer cop la Montse. 

Recordo aquella persona molt preparada tècnicament, de la qual ens n’havíem 
de refiar tots aquells que tot just ens estrenàvem en les noves tecnologies. Jo havia 
sigut tota la via de llapis i goma, i de bolígraf i el rotring. I de cop i volta se’ns planteja 
la possibilitat de la pantalla, el Wordstar i l’Excel, i moltes més coses que s’esdeve
nien en un futur molt proper. I sort en tinguérem de la Montse que ens hi acompa
nyava amb la major senzillesa i serenitat. 

Recordo també que no sols ens esforçàvem en implantar soft ja conegut, sinó 
que a més ens atrevíem a proposarli que inventés de nou programes informàtics 
que ens semblava que haurien d’anar millor per a la feina que fèiem al dia a dia. I 
així ho va fer. 

Recordo la Montse més humana, propera i de tracte molt afable, treballadora 
sense límits. 

Recordo que sempre que coincidíem, ja passada la dècada dels anys vuitantai 
que havíem deixat de treballar junts, ho aprofitàvem per xerrar de les coses de la 
feina i del món, i sempre amb aquella visió tan positiva que l’acompanyava. 

Recordo la Montse de pagès, de la Morera de Castelltallat, preocupada per les 
coses de la terra, del país, de la proximitat, i molt sensible amb les persones que 
treballen al camp. 

Recordo el Josep, fill del forn de cal Closa de Rajadell, que sempre l’ha acompa
nyat en tot moment. 
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Recordo també el darrer cop que vaig saber d’ella, molt perjudicada per la ma
laltia, lluitant amb el Josep, desesperadament, per protegirse al màxim de la COVID, 
i mentre s’esvaïen aquells objectius tan il·lusionants fets per al llarg termini. 

I així, Montse, sempre et recordaré. 

Jaume Espinal Farré 

 

 

Vaig conèixer la Montserrat uns mesos abans que entrés a l’Ajuntament de Man
resa. Jo aleshores festejava (un altre mot amb el futur dubtós!) amb la periodista 
Anna Maria Duocastella, amb qui després em vaig casar. La Montserrat i l’Anna com
partien pis al carrer del Cós mentre estudiaven. Com que encara no s’havia instal·lat 
el telèfon a Castelltallat, el seu poble, es comunicaven amb la família mitjançant 
una emissora. La seva estació era Serra K, molt abans que les “k” anessin a dojo. 
Les comunicacions eren obertes i les converses esdevenien, de fet, una espècie de 
preludi de les xarxes socials. Tothom hi podia tenir accés. Una premonició? 

L’any 1980, la Montserrat va començar a treballar a l’Ajuntament de Manresa. 
Encara que ara pugui semblar estrany, la informàtica era aleshores un misteri per a 
la majoria dels mortals. La visió que molts en teníem eren una CPU de grans dimen
sions, amb targetes perforades, dominable i interpretable només per uns pocs ex
perts, molt experts. Com la Montserrat, una de les dones comptades que aleshores 
va gosar navegar en aquell mar profund, procel·lós i canviant. 

Fins a mitjans de la dècada no es van començar a generalitzar els ordinadors per
sonals, els PC d’IBM. La Montserrat coneixia de primera mà els antecedents d’aquests 
PC, els microordinadors Atari. El rector de Castelltallat, persona enciclopèdica, en 
tenia un i va informatitzar discretament, per primer cop a Catalunya, la gestió d’una 
parròquia.  

L’any 1982, l’Ajuntament de Manresa va decidir potenciar els serveis a les perso
nes, de manera integrada. Aquests serveis (ensenyament, salut, cultura, esports, 
serveis socials...), tenien un pes relatiu en el conjunt d’activitats municipals i es pres
taven de manera separada, amb poques interconnexions. Els ajuntaments de Bar
celona, Girona i Manresa van ser pioners en aquest plantejament, que ben aviat es 
va generalitzar. 

Va ser en aquest moment (jo era responsable tècnic d’aquest conglomerat de 
serveis) que vaig poder copsar clarament les constants vitals, des del punt de vista 
ètic i professional, de la Montserrat. Unes constants que la van acompanyar al llarg 
de la vida. Van ser moltes i positives, però només n’indicaré tres: la generació de 
confiança, l’adaptació als canvis i la competència professional. 

La seva manera des ser i de fer (quina gran capacitat d’escoltar i de posarse en 
la pell dels seus interlocutors!) generava una gran confiança. Comparties un projecte 
amb ella, se’n feia càrrec de seguida i al cap d’un moment notaves que ja éreu dos 
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a tirarlo endavant. La seva complicitat va facilitar l’execució de serveis i propostes 
municipals molt diferents que, després de passar pel seu sedàs professional, tenien 
sempre un potencial molt més alt.  

Segurament en cap altre àmbit no s’han produït un canvis tan profunds ni tan 
vinculats a totes les facetes de l’existència com allò que en un principi els de la nos
tra generació vàrem anomenar informàtica: unitats centrals de processament, l’au
tomatització de processos, els ordinadors personals, internet, les xarxes socials, el 
teletreball... La Montserrat es va adaptar a tots aquests canvis, veritables transfor
macions substancials de la vida, amb èxit. 

I reblo el clau de la seva adaptació al canvi: no ho va fer només entenent què 
passava i per on anava el món: ho va fer liderant equips i utilitzant les eines més 
adequades en cada moment, amb excel·lència professional. 

La Montserrat no cremava etapes. Acumulava capes d’experiència que li feien el 
món més ric i comprensible. Ser dona i provenir del món rural, als inicis de la seva 
vida professional, no eren, en principi, les millors credencials per obrirse pas. Mai 
no va girar full, la seva trajectòria va ser una suma constant. Més vida sobre la vida 
viscuda. Treballava a l’ajuntament en un lloc de responsabilitat, però sempre es va 
sentir de Castelltallat. Va estimar la gent de la Serra, estava al cas dels qui hi vivien 
i, quan calia, donava un cop de mà, aquí i arreu. Com és ara quan, a mitjans dels 
anys vuitanta, va organitzar un curs d’informàtica pioner, destinat als veïns del mu
nicipi de Sant Mateu de Bages. 

La Montserrat, persona intel·ligent, honesta i despresa, va ser també una gran 
professional, discreta i eficient, al servei de la comunitat. Una extraordinària servi
dora pública. N’he conegut poques com ella. Molt poques.  

Pere Fons Vilardell 

 

 

Costa molt parlar de la Montse en passat. Encara no ens hem fet a la idea que la 
Montse se n’ha anat, i és que va estar treballant de valent a l’Ajuntament fins l’últim 
dia. 

Recordo perfectament la primera vegada que la vaig veure. El regidor Torras em 
va presentar la cap de Servei de Tecnologies i Sistemes Informàtics. Vaig veure una 
persona afable, amb una rialla a la boca que transmetia confiança.   

També recordo perfectament l’últim dia que vaig coincidir amb ella. Va ser el dia 
12 d’agost del 2021. Ens vam reunir, ella telemàticament, per tal de dur a terme 
l’entrevista del concurs per a la cobertura en propietat,  pel sistema de lliure desig
nació, del lloc de treball de cap de servei de tecnologies i sistemes d’informació. 

Quan vam acabar la reunió, va parlar de cada persona del seu servei. Ens en va 
destacar els punts forts, i es notava l’orgullosa que estava del seu equip. D’aquell  
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equip que havia forjat després de tants i tants anys d’esforç i treball. També va la
mentar no haver pogut solucionar alguns problemes que encara hi havia al servei, 
com ara la ubicació. Era un tema pendent que li havia quedat, i que esperava que 
aviat algú ho pogués solucionar. Estava tranquil·la, perquè estava convençuda que 
deixava l’equip en bones mans, i amb molt bons professionals.  

Però la reunió no va quedar aquí. Just abans de finalitzar ens va donar una lliçó 
de servei públic. Ens va remarcar que les persones que treballem a l’administració 
hem de tenir la vocació de servei públic, hem de treballar amb esforç i no hem d’e
vadir responsabilitats. Hem de treballar per millorar alguna cosa, des de l’àmbit on 
ens hagi tocat, ja que gestionem recursos públics i cal serne molt conscients. 

I és que la Montse era així. No era només una GRAN treballadora, també era  una 
bona persona. Sempre que trucaves a informàtica, fos l’hora que fos, ella responia. 
I responia sempre contenta, mai amb una paraula fora de to.  Sempre disposada a 
ajudar a qui sigui i a l’hora que sigui. Era una persona transparent, treballadora, aju
dava a qui fos, una gran gestora pública i una persona que tothom apreciava.  

Et trobarem molt a faltar, Montse. 

Marta Garcia Bernaus 

 

 

Montse, 

Em sumo al teu homenatge i t’envio unes paraules en record teu. Com a tothom, 
ens crea tristesa que aquestes notes t’arribin quan ja no hi ets, però les circumstàn
cies són les que són i hi podem lluitar, però no podrem canviar el final. Guardo un 
record teu com a dona franca, lluitadora i positiva. Ens vam conèixer l’any 1995, 
quan vaig entrar de regidor novell al govern de coalició encapçalat pel company 
Jordi Valls. Des de la teva branca professional ens vam trobar quan vas fer muntar 
l’equip informàtic del despatx de la regidoria d’urbanisme, en aquells moments 
basat en el sistema operatiu Windows 95 i les aplicacions d’Office. Recorda’t que, 
entre altres qüestions, em vas ensenyar a imprimir l’agenda setmanal de l’Outlook 
en una cara d’un sol full, que alhora em permetia el plegat, com un acordió, i en 
una octava part del full hi quedaven els actes per a cada dia de la setmana. Tota 
una troballa que encara faig servir, i en honor teu, l’anomeno: plegat “Morera”. 

A l’any 1995, l’administració informàtica anava desplegantse, i a mesura que ex
plicàvem en conferències o trobades el nostre treball municipal, em vaig adonar 
que l’Ajuntament de Manresa, en aquesta matèria, era força pioner. Ja teníem el 
cadastre geocodificat amb una base de dades que eramolt útil per a la gestió tribu
tària i envejada per molts ajuntaments. També teníem dibuixat el nou pla d’orde
nació urbana, que en aquells moments s’estava revisant, amb programes de dibuix 
assistits per ordinador, i en tots aquells equips de treball, tu, Montse, en formaves 
part. 
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En aquells anys vàreu fer possible la transformació de l’administració clàssica a 
la informatitzada. Es va superar la carpeta de paper per produir la carpeta informà
tica. Substituir l’armari físic arxivador per emmagatzemar els documents en un disc 
dur. El lloc de treball s’havia transformat i en tots aquests canvis, des del servei d’in
formàtica els havíeu d’anar acompanyant, i ferho el més còmode possible. I a tu, 
com a cap del servei, et tocava posarhi més dedicació i entrega per a la resolució 
dels reptes plantejats. Amb el teu caràcter modest, segurament em respondries 
que no feies res més del que et tocava, però també et diré que si estaves darrere 
d’un objectiu transmeties la seguretat i la confiança per tal d’assolirlo amb garantia 
d’èxit. 

Vàrem continuar la nostra relació professional fins a l’any 2003, any electoral en el 
qual ja no vaig formar part de la llista del socialistes per a l’Ajuntament de Manresa. 
Vam coincidir vuit anys en què informàticament s’anava evolucionant. Quan vaig mar
xar ja teníeu instal·lat el Windows XP com a sistema operatiu, i d’aquells temps em 
queda un bon record pel tracte que em vas donar. Fora de qüestions professionals 
m’havies explicat que et distreies conreant un hort a la urbanització Sol i Aire, que et 
servia com a vàlvula de descompressió i per equilibrar les tensions i l’estrès.  

En la nova etapa de regidor no vam coincidir tant. Et recordo les darreres vegades 
que ens vam trobar, era el gener del 2021, durant el Ple extraordinari amb motiu 
de les eleccions al Parlament de Catalunya, per seleccionar de manera aleatòria les 
persones que havien de formar part de cada mesa electoral. Tu Montse, eres allà, 
encapçalant l’equip informàtic que en poc més d’un minut escull les sis persones 
de cada mesa. Com sempre, va ser un procés sense cap inconvenient. Des d’aquell 
dia, no recordo havernos vist més, i remembrant aquell període en què ens veiem 
sovint, et dono gràcies per d’haverte conegut. La teva sornegueria en el somriure, 
la mirada fresca i sincera és un record inesborrable del qual sempre en gaudiré.  

Que descansis en pau, Montse, pensa que cada cop que vull imprimir l’agenda 
setmanal en una cara d’un full, ho faig en memòria teva. 

Joaquim Garcia Comas 
Regidor 

 

 

Avui ens hauràs de perdonar, Montserrat 

Costa molt de pensar amb la Montserrat de mal humor i fent mala cara. Avui, 
amb el llibre que li dediquem a les mans, arrufaria el nas i deixaria anar alguna ex
pressió que mai no havia pronunciat. Ella, que se’ls mereix, no ha estat una persona 
que esperés rebre afalacs. Qualsevol paraula que sonés a floreta l’esquivava. Anava 
al gra, per feina, i no entendria que l’homenatgéssim amb un acte ciutadà i amb un 
llibre farcit de recordances i paraules boniques. Segurament ens diria que ens hem 
begut l’enteniment i que mai no ha fet res especial, simplement el que tocava. 
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Així era la Montserrat. La que vaig conèixer quan era una de les poques persones, 
i encara menys dones, que estudiessin informàtica. La tercera de les germanes de 
cal Morera de Castelltallat, per darrere de la Pilar i la Conxita. La companya del 
Josep. La tieta del Jordi i del Jaume. La que trobava a l’hort un dels seus refugis i 
te’n parlava amb alegria. La que podies trobar anant o tornant de la feina a l’ajun
tament, a qualsevol hora i dia. La que acumulava coneixement i sabia transmetre’l. 
La que s’estimava el seu poble i la seva gent. La que no parlava malament de ningú. 

Moltes Montserrat, amb una manera de fer i una personalitat incomparable. Tots 
som únics, però la Montserrat Morera més. 

Segur que sabràs perdonarnos per aquest homenatge i segur que el mal humor 
que t’hem generat, el superaràs al cap d’una estona davant l’ordinador o fent una 
escapada a l’hort.  

Pere Gassó Ollé 

 

 

He tingut la sort de poder compartir amb la Montse diferents etapes de la meva 
vida professional. Hem coincidit a la universitat fent docència, a l’empresa com a 
proveïdor de solucions informàtiques i a l’Ajuntament com a col·laboradora de la 
regidoria. 

Realment la relació en cada àmbit ha tingut diferents propòsits però sempre hi 
he vist a la mateixa Montse. Una persona que et traslladava passió per allò que trac
taves, que ho feia amb una combinació de rigor i senzillesa, que sabia escoltar i que 
parlava amb molt coneixement de causa. Sempre sumant, intentant buscar la ma
nera d’arribar a acords sense imposarlos, treballant, treballant molt perquè les 
coses i els projectes sortissin bé. 

A la universitat vàrem compartir coneixements i la nostra passió per la docència. 
Li agradava explicar i ho feia bé. Parlàvem de mapes digitals i d’imatges de satèl·lit, 
de bases de dades... eren els inicis d’internet, tot era nou.  

A l’empresa on treballava, vaig tenir a la Montse de col·laboradora més que de 
clienta. Diverses vegades vam arribar a acords que ens van ajudar a desenvolupar 
aplicacions seguint la seva guia. Buscava el que ara anomenaríem “win to win”. Això 
sí, amb la mínima despesa econòmica per a l’Ajuntament, era molt conscient que 
gestionava els diners de tots els ciutadans i que s’havien d’optimitzar. Tenia, entre 
molts, el valor de compartir, sempre tenia un sí quan li demanaves si podia explicar 
la seva experiència en jornades per a usuaris o en altres ajuntaments. 

Casualment la política em va portar a coincidir amb la Montse en la seva darrera 
etapa professional a l’Ajuntament. Com a regidor, vaig tenir la sort de treballar amb 
ella en un projecte de ciutat intel·ligent. No em va sorprendre gens trobarme a una 
dona treballadora i entregada als projectes que engegàvem, però he de dir que no 
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coneixia el seu amor per la ciutat i, sobretot, per l’Ajuntament, pel seu Ajuntament. 
Va ajudar a crear, construir i mantenir tot el projecte informàtic municipal, va saber 
envoltarse d’un gran equip i amb el seu treball i dedicació va saber guanyarse el 
respecte i l’admiració de tots els que van poder compartir amb ella tots aquests 
anys. 

I el meu també, un respecte i un afecte que ve de lluny i que quedarà gravat en 
el record per sempre més. Moltes gràcies, Montse. 

Descansa en pau. 

Josep Gili Prat 
Regidor 

 

 

El dia que es jubilava la Montserrat, li vaig escriure un correu de comiat. Entre 
altres coses, li deia: “No puc evitar sentir que perdo alguna cosa amb el teu 
adéu... Tots hi perdem. És llei de vida que les persones acabin la seva trajectòria 
professional per obrir una nova etapa, ben merescuda, que pot ser igual de pro
fitosa i il·lusionant i, malgrat tot, el nostre cor segueix aferrat als qui marxeu, 
que sempre heu estat aquí, tu més que ningú, per al que calgués, a l’hora que 
fos...”. 

Aleshores no sabia fins a quin punt hi perdia en realitat, perquè ja no l’hem po
guda ni la podrem recuperar ni per una estona, ni per compartir un cafè perquè ens 
expliqués com li anava la seva nova vida… Sento que ens l’han arrabassada sobta
dament, de forma injusta… 

Ara, amb el seu record viu, encaixant encara la seva marxa definitiva, recordo 
molts moments compartits, alguns en reunions esgotadores, per tal que ella traduís 
al llenguatge informàtic el nostre altre llenguatge, tan diferent… Recordo la pacièn
cia que hi posava per fernos entendre, una vegada i una altra, quina era la solució 
al problema, vencent de mica en mica la nostra resistència… Recordo somriures i 
mirades còmplices en aquestes trobades. Per sobre de tot, l’estimació amb què ens 
tractava a tots, tinguéssim més o menys traça a entendrela, fos quina fos la nostra 
posició… Valorava el que podia aportar cadascú… 

La meva etapa a Serveis Financers va suposar un llarg període de col·laboració 
amb ella. En aquell moment es va anar dotant la hisenda municipal d’un seguit de 
solucions tècniques que aleshores eren pioneres. Sovint altres administracions s’em
mirallaven en les aplicacions creades per la Montserrat del nores i les prenien com 
a model. Va ser un ingent treball de col·laboració de la tresoreria amb els serveis 
informàtics. Sense la dedicació i la competència de la Montserrat no hauria estat 
possible, no cal dirho.  

Ella ha liderat al llarg dels anys una renovació dels procediments i de les formes 
de treballar que ha constituït una autèntica revolució silenciosa en tots els serveis 
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de la casa, sense excepció. Al darrere d’aquestes actuacions, hi havia una visió de
terminada del servei públic i una voluntat que aquest fos autònom i lliure de lligams 
amb els interessos privats. No sempre, en les decisions que es prenen, hi ha una 
concepció clara de l’interès general i dels objectius que realment es persegueixen. 
Ella sí que la tenia. 

Ara, però, el que em quedo dins no són aquests records professionals sinó la per
sona: la seva manera de fer, tan propera, tan càlida, tan humana, tan humil; tan ho
nesta i franca. El valor d’haverla conegut i gaudit; també ho vull dir: d’haverla 
estimat. Ara resta la seva mirada clara, la seva presència que, sense serhi ja, encara 
perdura d’alguna manera quan, per un moment fugaç, penso que ara entrarà per 
anar a no sé quina reunió i potser esperarà asseguda a Secretaria que deixin el des
patx lliure…  

Montse: aquest record de tu ens acompanyarà sempre i resta viu dins nostre, per 
recordarnos el que realment compta en aquest viatge que és la vida... t’enduus la 
nostra gratitud, la nostra admiració, la nostra estimació… 

Rosa Gomà Batriu 

 

 

Vaig conèixer a la Montserrat Morera i Solé el mes de juny de 1980 quan va co
mençar a treballar a l’Ajuntament de Manresa, perquè com que el servei d’infor
màtica encara no estava organitzat i era ella la que n’havia de ser responsable, 
temporalment va estar ubicada a l’antic departament de Governació, on jo hi tre
ballava des de 1972. 

Recordo a la Montse d’aquell moment com una noia menuda, però amable i ria
llera i des de llavors d’una manera o altra hem mantingut contacte i, en alguns mo
ments de la nostra vida laboral, un contacte molt estret . 

Posteriorment i quan el servei d’informàtica ja començava a funcionar ubicat a 
l’última planta de l’ajuntament, en l’antic espai en què hi havia hagut el departa
ment de Cultura i una part de l’arxiu municipal, la Montse era al capdavant amb el 
Nasi Roca Carrió i en Xavier Rubiralta Costa. Va ser quan a mi em van traslladar al 
departament de Tresoreria, Habilitació de Personal, i aquí va començar la meva re
lació amb ella i la informàtica. 

El tresorer, en aquell moment Ramon Riera i Vall, va ser l’impulsor de la meca
nització a l’Ajuntament de Manresa, però va estar sempre acompanyat per la Mont
serrat Morera, tots dos van formar un equip que va saber veure el futur de les 
aplicacions informàtiques i començar la informatització per a la recaptació d’imposts 
municipals i la confecció de les nòmines i és per aquest últim motiu que jo vaig tenir 
els meus primers contactes amb ordinadors.  

Amb el temps, aquest treball inicial va esdevenir una feina de prestigi i de bon 
fer, reconeguda en molts ajuntaments. 

131

una vida de servei 07 7f POSTEDIC quark20_Maquetación 1  10/07/2022  16:10  Página 131



En aquesta primera època tot era una aventura: és perforaven unes fitxes amb 
les variacions de les nòmines dels treballadors i després és portaven a processar a 
IBM, a Via Augusta de Barcelona. 

Com anècdota, una de les vegades que teníem problemes i no sabíem què pas
sava, jo per descomptat no en tenia ni idea, la Montse em va dir: “Tu prem la tecla 
del retorn, fins que et doni una altra opció”; i jo vaig estar prement la tecla mig 
matí, sense cap resultat. Quan ens trobaven parlant d’això, encara rèiem. 

Posteriorment, els serveis de Tresoreria, Intervenció, Hisenda i Banc de dades, 
es van traslladar a l’edifici nou de la plaça, on més tard en una planta inferior va 
quedar instal·lat el departament d’informàtica i a partir d’aquí van ser imparables.  

Jo vaig continuar al servei de nòmines i amb elles van venir per a mi totes les no
vetats informàtiques: dos canvis de mecanització de nòmina, internet, etc., etc., 
però sempre acompanyada de la Montserrat, que va ser la meva mestra, amb tota 
la seva paciència i amabilitat, i sense enfadarse mai. Sempre va estar disposada a 
ajudarme, a mi i a tothom, i no cal dir que la seva dedicació a l’Ajuntament va ser 
incondicional . 

Més endavant, vaig anar a viure a la casa de Sant Pere de Vilalta situada en la 
serra de Castelltallat. La Montserrat havia nascut a la casa Morera de Castelltallat i 
allà i va viure, créixer i anar a l’escola de la Casa Nova.  

A la Morera encara hi viu la seva germana Pilar, i arreu, parents i amics dels quals 
mai no ha estat desvinculada. 

El fet de coincidir en el territori, va fer que hi hagués un punt més en comú entre 
nosaltres, perquè jo m’havia incorporat a formar part del seu poble. 

A la Montserrat Morera i Soler no l’oblidaré mai, ja que per mi ha estat una pèr
dua important, perquè formava part de la meva vida, perquè fou una persona sin
gular i per la seva intel·ligència, discreció, disponibilitat, etc., etc. 

Montse: allà on siguis, una forta abraçada i no pateixis que si convé continuaré 
prement la tecla de retorn. 

Remei González Cachón  
 

 

Vaig saber de la Montse Morera abans de conèixerla. Ja tenia en perspectiva 
venir a Manresa a treballar a l’Ajuntament, però encara esgotava els meus darrers 
dies professionals a Sant Celoni. Allà era noticia la meva marxa i moltes persones, 
poc o molt, venien a acomiadarse i alguns em relataven les seves experiències a la 
capital del Bages. 

Una d’aquestes persones treballava en una reputada empresa fabricant de SAI, 
aquelles andròmines, que no sé si encara s’utilitzen, que permetien mantenir la 
tensió d’alimentació als ordinadors per si hi havia un tall de corrent i que et perme
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tia, de pressa, de pressa, posar a estalvi la feina que estaves fent en aquell moment. 
L’empresa era de Sant Celoni.  

Doncs bé, aquella persona va ser la primera que em va posar en contacte, virtual, 
amb la Montse Morera, i el comentari va ser que era molt i molt exigent amb el 
servei de manteniment dels aparells i que els portava de corcoll amb proves i s’as
segurava que en cas de catàstrofe energètica, les dades de l’Ajuntament de Manresa 
no patissin cap mal. 

Amb aquests comentaris, m’esperava trobarme una persona ben diferent a qui 
al poc temps, novembre del 2007, vaig conèixer personalment. La Montse Morera 
responia a la imatge de rigor i exigència que em van dibuixar, però com a persona 
era ben diferent de qui podies esperar si feies cas d’aquells comentaris. 

La Montse era menuda i molt activa, molt amoïnada per la feina i absolutament 
entregada a la seva missió i compromís amb l’Ajuntament de Manresa, no des
cobreixo res que no sàpiga tothom. Però alhora era dolça i molt cordial, la seva aco
llida va ser molt càlida i propera, sempre amb un sentit propi de l’humor i amb unes 
ganes grans de mostrarte el seu treball, la seva creació: els sistemes informàtics 
de l’ajuntament de Manresa. 

Durant el mesos següents vàrem cooperar mot intensament, tant en la meva fa
miliarització amb els sistemes, com per ampliar el número de tràmits que es podien 
fer per internet. Des de la secretaria vàrem coordinar la part organitzativa i de de
finició de tràmits (fitxes de tràmits, documentació necessària i altres aspectes), cosa 
que va coincidir poc després amb la reorganització de l’Oficina d’Atenció a la Ciuta
dania (OAC), que també va fer que treballéssim de valent. 

El resultat és palès. Al meu entendre, amb un cert orgull municipal, l’Ajuntament 
de Manresa ofereix uns serveis d’administració electrònica que són a l’avantguarda 
de Catalunya i això no s’hagués pogut fer sense la feina que la Montse  Morera i el 
seu equip van anar fent, a poc a poc, com una formiga des de molts anys enrere. 
L’eclosió de l’administració electrònica va ser possible en poc temps, gràcies a 
aquesta feina, i també, al suport que la corporació va mantenir en el temps per 
aquest desenvolupament. 

Per a una persona que venia d’un ajuntament molt més petit en què es plantejava 
en aquell moment la tasca monumental d’arrencar l’administració electrònica, amb 
molt pocs mitjans, aquesta realitat era impressionant i va ser un gran repte poder 
entomar què suposava.  

De la Montse com a Montse no en sé gaires coses. Sí que tenia uns alts ideals i 
que li agradava la filosofia d’en Salvador Pàniker, algun cop tot esmorzant havíem 
compartit algunes filosofades a les quals també sóc una mica aficionat. També em 
feia partícip de la seva altra passió que era el seu hort, al qual dedicava les seves 
estones lliures, això sí, amb l’ordinador ben a prop per poder plasmar alguna de les 
idees amb què les muses de la informàtica la il·luminaven entre les hortalisses. 
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Poca cosa més puc dir, només la sorpresa que em va causar la seva decisió de ju
bilarse, hagués apostat a que seguiria fins els 70, i, evidentment, la commoció que 
em va produir la notícia del seu traspàs. Va ser tan inesperat que encara avui haig 
de fer un esforç per prendre consciència que ja no hi és físicament entre nosaltres. 
Físicament, perquè la presència de la seva essència crec que no m’abandonarà mai, 
a l’igual que no ho ha fet la d’un altre company molt estimat, que també ens va dei
xar quan no tocava. Si és que mai toca.  

José Luis González Leal 

 

Pura seda. 

La Morera és un arbre en retrocés urbà. N’hi havia inclús al pati de les escoles però 
ara n’hi ha menys perquè les arrels fan malbé voreres i taquen intocables carrosseries 
dels cotxes estacionats. La morera, però, és un arbre fetitxe de la infància dels que 
vam néixer a mitjans del segle passat, uns temps sense internet, telèfons mòbils, ni 
computadores en què celebraves la teva primera bicicleta, l’Olivetti per fer els treballs 
de col·legi, i el típex com a eina sanadora d’espantosos errors de mecanografia. 

La Morera, la descobries aviat quan a classe de naturals ens posaven a totes les 
criatures d’EGB a criar cucs en una capsa de sabates amb la tapa foradada. La lliçó 
era perdre manies i descobrir la vida natural a partir d’una espècie animal que naixia 
com a cuc però que es transformava en poc temps en una papallona i, de pas, teixia 
la matèria primera per a la més bella de les teles: la seda. Més que científics, ens 
sentíem déus creadors quan engreixàvem a base de bé aquells pobres bitxos amb 
fulles de morera i, entre altres savieses, apreníem que la paciència és la mare de la 
ciència. 

Desconec si el cognom de la Montse de cal Morera de Castelltallat tenia res a 
veure amb l’arbre en qüestió. Però, en aquest moment de posar negre sobre blanc 
unes emocions que reconec doloroses, esdevé un bon recurs literari que em permet 
superar la síndrome del foli en blanc i escriure sense embuts que ELLA (sí amb ma
júscules), ha estat una de les millors persones que he conegut. Amb totes les qua
litats, i amb pocs defectes a la vista. Pura seda, de kilòmetre zero. 

Tan tenaç com discreta –vaig descobrir que era de pagès i casada al seu funeral –. 
Dolçament perseverant fins al límit de les capacitats de propis i estranys, constant 
en la posició de generosa escolta, mai de la queixa ostentosa malgrat la més que 
justificada vindicació de recursos amb què poder fer bé les coses que justifica qual
sevol departament de l’administració municipal (el seu, situat en el claustrofòbic 
zulo de la plaça Major, 5). 

Un somriure net i amable, també en els moments de major trasbals, amb una 
entrega sens defalliment en el servei als altres, a la igualtat, a la justícia social i a 
tots el bons valors de la cultura judeocristiana mamada des de xics pels coetanis 
de generació. Una d’aquelles persones que passen per aquesta vida de més penes 
que glòries des de l’autoimposat exercici d’anonimat, però que deixa una petjada 
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molt profunda en tothom que vam tenir la sort de conèixerla i, més encara, de tre
ballar al seu costat com a servidors i servidores públics. 

El que deia... pura seda. D’aquella que si un dia has tingut el plaer de tenir, ni que 
sigui de tocar un sol instant, mai més oblides la delícia d’aquell tacte preciós. Perquè 
hi ha sensacions que voldries permanents i eternes per a tu i els teus, tot i que a 
voltes se’ns neguen i les perdem per sempre més per culpa d’inescrutables i injustes 
decisions del destí. 

Felip González Martín 
Regidor (20152021) 

 

 

Jo només fa cinc anys que treballo a l’Ajuntament, i no he conegut amb profun
ditat, com altres companys i companyes, la trajectòria de la Montse Morera, però 
de la meva experiència d’aquests anys, sempre la recordaré com una persona en
tregada a la feina, totalment vocacional. 

Tinc ben present la seva voluntat d’ajudarte a resoldre els problemes que anaven 
sortint en el dia a dia de la informàtica, amb una paciència que no se li acabava mai, 
amb una amabilitat i cordialitat que t’animava a seguir. Era molt respectuosa amb 
cada persona, escoltava a tothom i mirava de trobar la solució que volíem, i era  
molt curosa que les coses es fessin bé. 

Per aquestes qualitats i altres, la gent l’estimava molt. Quan es va jubilar tothom 
deia que la trobaríem a faltar. Fou un exemple per a tots nosaltres! 

Sandra Guerrero Pérez 

 

 

Començaré aquestes paraules dedicades a la Montse Morera recordant què ens 
deia sovint a les reunions periòdiques que fèiem sobre temes de recaptació: "Ens 
aquestes reunions m’ho passo molt bé". Ho poso de relleu perquè no és habitual 
que una companya de feina et digui això, amb la naturalitat, confiança i seguretat 
que ella ho deia i, en aquestes reunions no parlàvem d’una altra cosa que no fossin 
els programes informàtics i circuits de recaptació! 

Tothom recordarà la Montse per la seva implicació a la feina i la seva gran capa
citat professional. Pel que transmetia, no li suposava gaire esforç tenir ple coneixe
ment de totes les aplicacions i programes informàtics de l’Ajuntament. Això volia 
dir que dominava no sols el seu àmbit de les noves tecnologies, sinó que tenia un 
acurat coneixement del procediment administratiu. En aquestes reunions, sovint, 
el meu pensament era: "La Montse té al cap el detall del funcionament dels pro
grames del meu servei i igual deu ser amb la resta de serveis de l’Ajuntament!" I, és 
clar, sentia una gran admiració per ella! 
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Estic treballant a l’Ajuntament de Manresa des del setembre del 2017, per tant, 
vaig coincidir amb ella poc temps en comparació amb altres companyes i companys, 
però, de seguida vaig descobrir en la Montse aspectes que valoro molt, com la seva 
actitud d’ajuda, col·laboració i total disponibilitat amb cada persona, sempre amable 
i comprensiva. Segur que tants anys de professionalitat i bon fer a l’Ajuntament han 
impregnat moltes persones d’aquests valors. Tant de bo la seva empremta perduri 
durant molt temps! 

Ha estat una sort coincidir amb ella a l’Ajuntament. Em quedo amb el gran record 
d’una persona que apreciava molt, per la seva exemplaritat, la Montse Morera. 

Manuela Hervás Osuna 

 

 

Em van parlar de la Montse Morera cap al 2017. Estàvem creant un programa in
formàtic integrat per processos de serveis socials amb altres administracions públi
ques i volíem oferirlos a altres territoris del país. L’enginyer informàtic amb qui 
treballàvem em va dir que a Manresa s’ho feien sols, que s’ho feien tot ells. “I s’ho 
feien bé, eh!” va afegir. Em va explicar que tenien una persona al capdavant del ser
vei d’informàtica que era molt bona i que havia creat tot el sistema. 

Vaig conèixer a la Montse Morera quan, després de les eleccions del 2019, vam 
arribar a les regidories respectives. Fou llavors quan la vaig conèixer i vaig posar 
cara als elogis que m’havien fet d’ella. I encara s’havien quedat curts! 

Em vaig trobar sobre la taula començar l’oficina de barems i unificar tots els trams 
de la tarifació social. Vam fer equip per portar a terme aquesta tasca i vam tenir 
sempre la Montse disposada i disponible.  

Va ser un autèntic plaer poder treballar amb ella. Veure com trobava una solució 
a cada problema, com feia un gest amable amb cada contratemps i ens tranquil·lit
zava si hi havia algun ensurt. 

Durant la pandèmia de la COVID19 va estar, sempre, a l’altre costat del telèfon, 
per tot allò que vàrem necessitar. Estic molt contenta d’haver pogut compartir amb 
ella aquesta etapa. I pel suport decidit i generós que en tot moment ens va donar, 
el nostre agraïment i reconeixement ha de ser immens! 

Mariona Homs Alsina 
Regidora 

 

 

Segurament a totes les persones que vam conèixer a la Montse, ens va vindre el 
cor al coll, quan ens vam assabentar de la seva marxa, prematura, imprevista i sob
tada. 
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Una marxa, el viatge definitiu que tenim reservat els humans, que suposava una 
pèrdua d’una persona admirable, per unes raons que tractaré d’exposar; tot i que, 
estic completament convençut que la descripció que faré serà coincident amb la de 
moltes persones. 

Vaig conèixer a la Montse el juny de 1999, quan vaig ser elegit càrrec electe per 
l’Ajuntament de Manresa i formava part del Govern Municipal, el “cartipàs”  em va 
conferir la delegació de competències en l’àmbit de l’Administració Municipal, que 
contenia, entre altres serveis, el de Sistemes d’Informació. La Montse era cap de 
Servei d’aquest departament i molt aviat vaig comprovar el perquè. 

Treballadora infatigable, amb una força mental, un empeny i una proactivitat, un 
entusiasme i coneixements tècnics; una dedicació sacerdotal i una capacitat de des
envolupament i resolució de problemes que feien de la Montse una tècnica  i fun
cionària  única, una persona imprescindible i clau dins l’Administració municipal. 

Als pocs mesos sentia una profunda admiració per la seva capacitat tècnica i, el 
que és més rellevant, per la seva entrega, generositat i bonhomia personal. Per la 
feina que mostrava cada dia sense descans. 

Mai no vaig sentir un NO com a contestació seva. Mai no vaig conèixer un projecte 
aturat o diferit per la seva voluntat. Mai no vaig observar la més mínima manca 
d’implicació o de reserva davant qualsevol problemàtica, en què ella pogués inter
venir, ja fos directa o indirectament. 

La Montse sempre hi era, inclús quan no hi era. Si hi havia un problema informàtic 
o quan s’havia de posar en marxa un nou procediment o projecte telemàtic o quan 
s’havia d’esbrinar quin camí havíem d’agafar per modernitzar la maquinària muni
cipal, comptàvem, de manera preceptiva amb les opinions i la tasca de la Montse. 

José Luis Irujo Fatuarte 
Regidor (19992015) 

 

 

Nosaltres, els tècnics de  Projectes de la 4a. planta, no en sabem d’escriure, però 
volem manifestar la nostra adhesió sincera a l’homenatge a la Montse: 

 
A mig any 1980 a unes oposicions es va presentar. 

I va ser la millor, sempre ho era, en intel·ligència i voluntat. 
Amb el que deuria escriure i explicar. 

A tot un tribunal deixà bocabadat. 
 

Un departament d’Informàtica es va crear. 
I aviat va fer equip perquè el futur s’havia d’ atrapar. 

Feu que els seus treballessin amb il·lusió,  
fent xarxa, rigor i complicitat. 
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El temps de les màquines d´escriure se’n anava. 
Temps de canvis, trasbals i progrés. 

I la Montse teixint un nou funcionament municipal 
liderant el gran canvi per la Casa gran. 

 
A Territori ens va ajudar molt canviant el Rotring. 

I tot el seguici de treballs manuals. 
Ens va portar el CAD en diferents versions. 

I van arribar impressores on tot era net. 
 

Sempre pacient i atenta, cordial i amb un somriure, 
bona mestra, no ens va deixar passar ni una. 

Amb total dedicació i passió per ajudar als companys. 
Tan era el departament o l’hora  que necessitava ajut. 

Ella sempre responia i et convencia del nou funcionament. 
 

Tothom sap a la Casa que quan hi havia un problema. 
Un cor de veus responia, truqueu a la Morera, que es solució. 

Era accessible, disposada, imaginativa i sempre propera. 
No hi havia un no, ni tampoc dubte en la resolució. 

 
Per tot això i molt més, Montse et trobarem a faltar. 

Perdem no sols una informàtica a qui admirar. 
També a la companya, omnipresent en el cop de ma, 

amable, llesta, que desprenia positivitat. 
A la amiga, a la persona, sobretot a una gran persona! 

 

David Jiménez González, Albert Carcereny Suriñach, Emma Fortó Rivero, Oriol 
Puig Martí. Raquel Vilar Baraut. Sònia Cantacorps Carmona, Anna Vilaplana Tra

veria, Susana Vivó Méndez, Roser Bermúdez Ruíz, Núria Faja Flores, Sandra Al
cázar Giráldez, Ester Martínez Amat, Yolanda González Centellas. Xavier Fortuño 

Villarroya, Fina Llopart Solé, Àngels Mas Pintó i David Closes Núñez. 

 

 

Montse, tot i que la nostra relació va ser exclusivament professional, va durar 10 
anys i em va deixar molt bons records. Per altra banda, tinc l’absoluta certesa que 
l’impuls tecnològic de l’Ajuntament de Manresa te’l devem a tu i al teu gran equip. 
Si m’ho permets, ho explicaré al meu estil, per apartats, pas a pas. 

Recordo que vas ser de les primeres persones que vaig conèixer a l’Ajuntament.
Ja saps que soc enginyer de telecomunicació i un interès que vaig tenir des del pri
mer moment va ser conèixer la situació de la informàtica de la casa. Em va fer l’e
fecte que tu també vas pensar alguna cosa com “per fi, un polític que m’entendrà”. 
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I és que hem d’estar orgullosos que la ciutat hagi sigut pionera, en diversos apar
tats, entre els ajuntaments catalans i espanyols. El sistema d’informació electoral 
que, des de fa dècades, dona públicament els resultats en directe per barris i taules; 
la migració d’aplicacions informàtiques cap al programari lliure per a facilitar que 
poguessin optar als contractes les pimes manresanes i que, alhora, els tècnics mu
nicipals poguessin ferhi manteniment i adaptacions a mida cada vegada que can
viaven la reglamentació o les necessitats; la signatura electrònica o aquell projecte 
de connectar els edificis municipals per radioenllaços (quan no hi havia fibra, és 
clar) i molts altres. 

Vas ser una gran cap de departament que serà difícil d’igualar. Tenies tot el teu 
equip sempre motivat. Recordo que deies: “Aquí tots tenen dues feines: una de di
vertida i una de les altres”. 

Un dia vaig assabentarme que els directius de la Casa estàveu treballant en un 
projecte per automatitzar els expedients (es tractava d’acabar amb les carpetes que 
passaven de taula en taula). Vaig demanar d’assistir a les vostres reunions. Recordo 
les dificultats que vàreu tenir la Montse Simón i tu, per “templar gaitas” amb altres 
directius per convenir un tema aparentment insubstancial: triar un format comú 
per a la numeració dels expedients! Va ser un procés llarg però va donar fruits. L’A
juntament de Manresa va rebre el premi de la Generalitat a l’ajuntament amb més 
signatures electròniques gestionades (més de 10.000 en aquell any, recordo), però, 
sobretot, va accelerar moltíssim els processos interns de la casa.  

Uns anys abans d’això, el Ministeri d’Administracions Públiques, també va atorgar 
a l’Ajuntament de Manresa el premi al millor servei d’una administració pública per 
a les empreses. Va ser aquell projecte, compartit amb l’Ajuntament de Barcelona, 
per a la gestió de les llicències d’obres que connectava els arquitectes amb el seu 
col·legi i amb l’Ajuntament en el tràmit de les llicències d’obra. 

Segurament que tot això, més la teva plena dedicació a aconseguir els millors sis
temes d’informació per l’Ajuntament i la confiança plena que inspiraves en tothom, 
era el que feia que fossis l’única cap de departament a la qual no se li discutia mai 
el pressupost de l’any següent. De fet, crec que a penes si el revisava algú. Tothom 
sabia que seria impecable i que no hi hauria ni un euro més d’allò imprescindible. 

Tot això que els manresans probablement no coneixien massa, sí que era ben co
negut i reconegut, en canvi, per tots els teus col·legues caps d’informàtica dels grans 
ajuntaments de Catalunya que sovint et convidaven a explicar algun d’aquests pro
jectes pioners en les seves jornades tècniques. 

De la teva faceta humana, recordo que, un dia, vas relatarme que, el vespre an
terior, havies estat fent una classe de català per a nous manresans a Càritas. Com a 
tema de conversa, els vas preguntar què havien sopat el dia anterior. Un dels teus 
alumnes, senegalès, va contestar que havia sopat un tros de pa i una tassa de cafè. 
Et va impactar, però, que t’ho havia dit amb un somriure radiant. Aquell home era 
feliç amb allò que, a nosaltres, ens semblava tan escàs. Amb allò em vas descobrir 
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un detall del que era (i és) la vida de moltes persones de casa nostra, manresanes 
i manresans, conciutadans. 

I els caps de setmana…a l’hortet del barri Sol i Aire. 

Afegiria a tot plegat que ets el millor exemple que, sovint, aquells èxits que els 
ciutadans ens adjudiquen als polítics, són en realitat el fruit del treball i del com
promís d’equips humans, liderats per caps excel·lents, dedicats a prestar el millor 
servei possible als seus conciutadans. 

Si hagués de fer un resum final, Montse, seria aquest: vas ser una persona d’a
quelles que milloren tot el que hi ha al seu entorn: brillant, dedicada al servei de 
manresanes i manresans, gran directora d’equips humans i, a la vegada, humil, dis
creta i solidària.  

Gràcies per tot el que ens has donat, Montse. 

Alain Jordà Pempelonne 
Regidor (20012011) 

 

 

Em demanen que faci un petit recordatori de les meves vivències amb la Montse 
Morera, cap de l’àrea d’informàtica de l’Ajuntament de Manresa. 

Els que tenim una certa edat, i vàrem estudiar en castellà, amb l’idioma francès, 
fent dibuix lineal amb rotring, i sense cap lliçó d’informàtica, vàrem patir de manera 
molt evident, quan en el nostre treball ens van introduir la informàtica com a eina 
de treball diari. 

Recordo els meus temps de cap de manteniment a l’ajuntament, com de cop i volta 
se’ns va obligar a deixar el paper i introduir els ordinadors en el nostre dia a dia. 

He de reconèixer que soc bastant dur per aprendre coses noves d’aquest tipus, i 
per tant, recordo la paciència de la Montse per ferme introduir en un món per mi 
molt difícil, i amb uns llenguatges totalment desconeguts. 

Era constant la necessitat de trucar a informàtica per resoldre problemes, i vàrem 
passar hores i hores explicant a la Montse el que nosaltres volíem de la informàtica, 
explicant la nostra feina de paletes, manobres, materials etc. i que suposo que per 
elles i ells, també era un món molt desconegut. 

Encara tinc al cap allò de “hello.manager.man...” I aconseguir després a través d’al
tres codis la possibilitat de fer resums, de fer sortir directament notificacions, etc. 

No tot eren flors i violes, perquè també cal dir que la majoria d’informàtics tenen 
els seus xips diferents al cap dels nostres i explicar als ineptes com jo, no era gaire 
fàcil. La paciència d’uns i altres acabava però sempre bé. 

Ens ha deixat la Montse de Castelltallat massa aviat. Fora de la informàtica, co
mentàvem moltes vegades el tema dels incendis forestals a la seva zona i la pre
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ocupació davant d’una situació que es feia any rere any més difícil. Els anys 1994 i 
1998 ho vàrem viure prou intensament. 

Gràcies per tot, Montse, i que la terra et sigui lleu.  

Xavier Jovés i García 
 

 

Què fem, com ho fem i amb qui ho fem. La funció pública i la Montse Morera 
Solé. 

Les persones donem forma i fons a tot el que toquem. Els que fem funció pública 
tampoc no som una excepció. Sí, la nostra actitud i conducta caracteritza els nostres 
llocs de treball i el del conjunt del grup. En el nostre cas, uns llocs de treball privi
legiats per dedicarse a la cura d’allò que és de tots, la ciutat. 

Afortunadament, totes les persones que conformem un grup de treball som di
ferents i la suma global és la nostra carta de presentació, com a Ajuntament. La 
Montse Morera Solé ens aporta la nota més alta possible a aquest sumatori. Ella 
ens fa pujar la nota de grup. És un referent.  

Tot i això, considero que més important que “el que fem” i “el com ho fem” és 
amb qui ho fem. En aquest sentit, tenir al costat la discreció i l’eficàcia de la Montse 
Morera Solé supera qualsevol quantificació numèrica. Només puc fer que sinceres 
i delicades qualificacions. Ella és un privilegi per a la ciutat, una sort per al grup, un 
regal per als companys i un exemple per a la institució. La convicció i la militància 
per a la funció pública de la Montse Morera Solé és referent per a l’Ajuntament i 
per a nosaltres. Gràcies, Montse. 

David Aaron López Martí 
Regidor 

 

 

Vaig conèixer la Montse tot just quan vaig començar a treballar a l’Ajuntament 
amb 18 anys acabats de fer. Ella ja era la responsable del departament d’Informà
tica, i em va “reclutar” dins les tasques administratives a l’oficina de la policia local, 
per començar a informatitzar en una base de dades matrícules de vehicles; d’això 
fa 36 anys i poc... Després, ens hem anat retrobant en altres àmbits municipals en 
què he treballat amb altres responsabilitats, i sempre, sempre vam mantenir una 
relació fluida i amistosa, tant en l’àmbit professional com en el personal. 

Sempre tindré present les converses que teníem, quan la trucava ja passades les 
tres per algun embolat, i que un cop solucionat, allargàvem estona i estona, parlant 
del bé i del mal. “Representava” que ja havia plegat, cosa que no era certa, perquè 
la Montse no plegava mai.  
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Darrere la seva figura menuda i aparentment fràgil, hi havia una persona ferma 
i potent, que tenia l’estructura de funcionament de l’Ajuntament al cap i sabia com 
plasmar qualsevol situació que li plantejaves, i a més sempre amb positivitat, i amb 
qui podies parlar amb tota la franquesa.  

Era d’aquelles persones que mai no han tingut un “no” per resposta quan s’han 
hagut d’engegar noves aplicacions i processos, al contrari, sempre estava disposada 
a facilitar les coses i a arromangarse, treballant colze a colze amb qui fos. La Montse 
era una funcionària amb responsabilitats directives però molt propera a tothom i 
generadora de confiances. 

Al llarg de la vida coincideixes amb moltes persones, tant en l’àmbit laboral com 
personal, i per mi, sincerament, ha estat una sort coincidir amb ella, perquè sense 
cap mena de dubte, la Montse és d’aquelles persones que enriqueixen i milloren el 
seu entorn en tots els aspectes, per la seva manera de ser i per la seva manera de 
treballar. 

Gràcies, Montse! 

Anna Llopart Solé 

 

 

Com a arxiver municipal (20162019), vaig tenir ocasió de tractar la Montse, prin
cipalment, en les reunions setmanals de la comissió d’Administració Electrònica en 
què ambdós participàvem, i en les converses que teníem abans i després per pre
pararles i comentarles. 

Des del primer moment, em van cridar l’atenció dues qualitats seves, que vaig 
observar durant els tres anys en què vam coincidir a l’Ajuntament. La primera, la 
seva gran capacitat de treball, tret que, de ben segur, tothom que la va tractar, per 
poc que fos, va copsar de seguida.  

I la segona, la que més m’agradava d’ella, fou la manera com es relacionava amb 
la gent. La Montse tractava totes les persones exactament igual, sense fer distin
cions per raó de càrrec o de lloc de treball, sempre amb senzillesa i bones maneres. 
I no s’enfadava ni s’ofenia quan alguna persona li plantejava alguna queixa o crítica, 
ella simplement l’escoltava amb paciència i buscava maneres de solucionar el pro
blema que li havien posat sobre la taula. En un món ple de gent que està massa pa
gada de sí mateixa, sempre em va semblar que la seva senzillesa i la humilitat eren 
qualitats que deien molt d’ella com a persona. 

Com molta gent sap, les oficines de l’Arxiu Municipal i de Sistemes d’Informació 
estan situades l’una al costat de l’altra. Per tant, moltes vegades sortíem plegats de 
les reunions i tornàvem junts als nostres despatxos. Potser perquè em veia molt 
més jove que ella, de tant en tant aprofitava aquestes estonetes per donarme algun 
consell sobre la feina o sobre la vida en general.  
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Reconec que, en ocasions, encara ara em venen al cap alguns d’aquests consells. 
Sempre que això em passa, evoco la seva imatge i penso, amb un mig somriure, 
“Ostres, la Montse tenia raó”. D’aquesta manera, la segueixo recordant amb afecte, 
i confio que ho faré, gràcies al bon tracte que em va dispensar i als consells que em 
va donar, durant tota la vida. 

Aram Magrins Gol 

 

 

Recordo que fa molts anys, en el meu temps d’escola, llavors EGB, una professora 
ens va demanar una redacció entorn una persona que consideréssim una referència 
per a nosaltres pel fet d’haver excel·lit en algun àmbit d’activitat: la música, la cièn
cia, la cultura, la política...Confesso que en aquell moment vaig haver de pensar 
força abans d’escriure, sobretot perquè mai he sigut persona procliu a idolatrarne 
d’altres, si més no més enllà del que podem considerar respecte o admiració. Anys 
després he pensat en més d’una ocasió en aquell encàrrec escolar perquè, per sort, 
la vida et porta a creuarte amb persones que deixen petjada i que suposen una in
fluència veritablement positiva. I se m’ha fet més present que mai en pensar en la 
Montse. 

Perquè la Montse Morera em permetria fer una i mil redaccions. I és que poques 
persones representen, com ella, la voluntat i dedicació al servei públic, fins al punt 
d’esdevenir un veritable referent per totes les persones que estimem la gestió pú
blica. I és que la seva manera de ser i la seva forma d’entomar la feina suposen un 
exemple que, per anys que passin, estic convençuda que sempre tindrem present. 

És clar que els seus coneixements en l’àmbit de la informàtica i les tecnologies 
són innegables, i dignes d’admiració, però si alguna cosa l’ha fet del tot excepcional 
és la seva vocació de treball, de servei a l’ajuntament, d’ajudar tothom i, en defini
tiva, de contribuir a diari a l’interès general.  

Per això i com a treballadora pública no puc sinó considerar la Montse com un 
model a seguir, com un exemple de superació i de millora contínua, de buscar i tro
bar solucions a qualsevol problema, d’estar disposada a ajudar sempre tothom i en 
tot moment... 

La Montse s’ha guanyat per mèrit propi el respecte humà i professional de totes 
aquelles persones que hem tingut la sort de poderhi coincidir, dins o fora de l’a
juntament.  

En el meu cas, de fet, vam poder coincidir ben poc a l’ajuntament, només uns 
mesos. A part d’això compartim poble de naixement i per tant la passió per la natura 
i pel paisatge rural del qual ens sentim part. 

Però aquest poc temps a l’ajuntament va ser suficient per comprovar el que ja sabia: 
que poques persones desperten un sentiment tan compartit d’estima, respecte i agra
ïment en tot la plantilla. I no és d’estranyar, perquè ella hi era i responia a tothom, 

143

una vida de servei 07 7f POSTEDIC quark20_Maquetación 1  10/07/2022  16:10  Página 143



144

des del primer a l’últim que la necessitava, a l’hora que fos.  Per això tot reconeixe
ment que li puguem fer serà poc. Perquè representa a la perfecció la voluntat de tre
ballar per al bon funcionament de l’ajuntament, de la ciutat i, en definitiva, de 
contribuir perquè les coses es puguin fer millor i siguin millor per a tothom.  

Per això puc dir amb total convenciment que ha esdevingut una persona refent i 
de referència, no tan sols per a mi, sinó també per molta altra gent que s’identifica 
amb la seva manera d’entendre la gestió i el servei públic. Gràcies Montse, per ofe
rirnos aquesta i tantes lliçons! 

Brigida Manau Vila 

 

 

Estimada Montse, 

Escric això en primera persona perquè vull pensar que m’escoltes, perquè no 
estàs tant lluny. Només a l’altra banda del camí. A més, ja coneixes el meu to natural 
de veu. 

Permetem recórrer a la memòria, ja que soc incapaç d’escriure un text a l’alçada 
de les circumstancies... si fos per fer un organigrama en forma d’arbre per desenvo
lupar un procés [WF] del Powerflower, encara!!! 

Estimada Montse, 

Amb els ulls tancats, faig un tomb pel meu passat i veig un tio de 32 anys, arqui
tecte encara novell, voltant per l’ajuntament, contactant amb informàtica a través 
d’una  persona –tu– tan i tan diferent de mi, però sorprenentment tan propera, i la 
veig ja a les hores com a mestra –tot i contemporània per edat–; iniciant una relació 
professional, que amb orgull,  puc dir que  perdurable ben bé fins  a la nostra jubi
lació.  

Amb els ulls tancats, veig les innumerables activitats i propostes de tota mena que 
al llarg d’aquest temps has dut a terme amb energia i empenta, i la professionalitat i 
especial dedicació (fins i tot l’exclusiva dels teus vespres, nits i caps de setmana). Pro
postes de feina –algunes– que he pogut compartir, contagiat i acompanyat pel teu 
entusiasme... (aiii!) de l’administració sense aquest entusiasme contagiós...!!!; fins i 
tot quan les coses no sempre sortien bé.  

Estimada Montse, 

En un moment important, vas assumir i aconseguir amb èxit el repte d’impulsar 
la informatització de la Casa gran. Amb una estupenda estructura d’unitat d’elit, 
crec que vas humanitzar les relacions, també en les interaccions dels diferents ser
veis, i conseqüentment es va produir un resultat admirable, en qualitat i quantitat. 

Els honors que havien de suposar les felicitacions rebudes i algun premi important 
que vas recollir, van fer que encara disposessis de més inversió d’energia de la que 
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ja havies disposat, i a alguns de nosaltres, en aquell moment, vas aconseguir enco
ratjarnos de manera important.  I això et feia feliç –ho sé!!! 

Estimada Montse, 

Avui que vaig recordant tot el que hem viscut, tot el hem compartit a l’Ajunta
ment, anècdotes, grans moments divertits, no tants per oblidar, alegries i alguna o 
altra tristesa, més acords que desacords..., em queda clar que et trobem, et troba
rem molt a faltar, moltíssim... ves!!! Tots tenim el record d’alguna cosa teva, alguna 
imatge, somriure, paraula, gest , i sobretot perquè no recordo que mai hagis tingut 
un “no” per ningú... que n’és d’útil, aquest, el teu exemple!!! 

Estimada Montse, 

Ara és el final d’aquesta carta, però no de la història. Jo mateix i la resta de com
panys també, no ens acomiadem. Només et donem les gràcies i fins sempre, allà 
on estiguis.   

Una abraçada. 

Santi Martín Orduña 

 
 
Montse, t’escrivim aquest grapat de paraules, no de comiat sinó d’agraïment per 

tot el temps que ens vas dedicar. Són paraules que ens hagués agradat dirte en 
persona, passejant al teu costat buscant bolets tal com vàrem quedar que faríem. 
O simplement fentte una abraçada desitjantte tota la sort del món en la nova etapa 
vital que tot just havies començat després de tants anys de dedicació a la nostra 
Casa Gran, l’Ajuntament de Manresa. 

Però el destí va decidir que havies de marxar d’aquesta manera tan discreta, tant 
subtil i diligent... sense fer soroll, tal com eres tu. Perquè la teva tasca amb nosaltres 
ja l’havies feta, i de quina manera tan excel·lent! La teva presència a les reunions, 
amb aquella mirada tan tranquil·la i humana, amb aquella veu fràgil i alhora serena, 
ens transmetia la calma i ens donava la seguretat en molts temes que, sovint, no 
acabàvem ni d’entendre. Arribàvem amb un problema a aquella taula rodona si
tuada a un raconet del teu departament d’Informàtica i sortíem amb més d’una so
lució amb la garantia que tot funcionaria.  

T’adreçaves a nosaltres sense tenir en compte les jerarquies, ni la posició que 
ocupàvem cadascú a l’organigrama, tractant sempre a tothom amb el mateix res
pecte i consideració, escoltant la gent del teu voltant. Perquè si alguna cosa tras
puava la teva presència a la feina era una gran humanitat i diligència amb la 
humilitat tant pròpia de les “grans persones”. Sempre treballant pel bé comú. Sem
pre pensant en els altres, sense mirar mai el rellotge. Quantes vegades t’havíem 
vist que sorties de les “catacumbes de l’Ajuntament” quan ja es feia fosc o rebíem 
respostes teves a les nou del vespre! Vés a saber quantes coses havies resolt aquell 
dia sense rondinar i sense ferte veure per sobre de ningú... 
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Vull pensar que amb l’oportunitat que et brindàvem cada vegada que et reque
ríem i amb la dedicació immensa que ens donaves amb tanta professionalitat i bon
homia vas trobar l’amor i el sentit a la teva vida. I que per això te n’has anat tan 
ràpid, deixant la feina ben feta i acabada. 

Si és veritat que l’amor es troba ajudant als altres, llavors estem tranquils, segur 
que has marxat havent trobat la felicitat plena. 

Des d’allà on siguis, estigues ben orgullosa, el teu llegat continua amb la manera 
de fer dels teus col·laboradors, amb l’amabilitat i l’entrega que tu els vas inculcar. 
Ells segueixen les teves passes perquè has estat una Gran Mestra.  

Gràcies, Montse, per tot el temps que ens vas dedicar i per la teva generositat 
infinita.  

No ens acomiadem de tu perquè sempre seràs entre nosaltres. 
A reveure. 

Manel Martínez Montes 
Sílvia Saura Villar 

 

 

L’any 1991 ens van començar a fallar els programes informàtics a la Guàrdia Ur
bana, ens els havíem fet nosaltres, els guàrdies, amb una eina del segle passat, força 
rudimentària que es deia Dbase III i estava a punt de petar perquè tenien massa re
gistres. Amb la Montse vam iniciar una “gira” per diversos indrets de Catalunya per 
veure com ho feien els guàrdies d’altres ajuntaments. 

Aquell dia, la Montse duia el vestit de jaqueta i pantaló negre que portava sovint, 
jo estrenava una bambes blaves –coi, Miquel, què xules, em va dir– i anàvem amb 
un Seat Ibiza destartaladíssim cap a una empresa d’Aiguaviva, prop de Girona, que 
treballava bases de dades Oracle que semblava que ens podrien anar bé. 

Vam sortir molt d’hora de Manresa, ens vam perdre –encara no hi havia ni l’Eix 
Transversal ni existien els GPS– i se’ns va fe tard i, com que teníem molta gana vam 
parar a esmorzar en un restaurat de carretera que tenia l’aparcament ple de ca
mions.“Segur que s’hi menja bé”, –li vaig dir–, i ella va contestar que faria un cafè 
amb llet i una pasteta. 

“Aquí no tenim ni croissants, ni pastes, ni Donuts... botifarra o cansalada?” 

La Montse va demanar “una truiteta” i li van portar una truitassa, amb una llesca 
de pa de pagès que feia gairebé dos pams (no exagero gens ni mica). Aquell va ser 
el nostre primer esmorzar de camioneru, com va dir ella, i n’hi van haver més. La 
darrera vegada que vaig parlar amb la Montse, el mes de juliol, vam recordar aque
lles llesques i aquelles truites. Li vaig dir que ara que es jubilava havíem de trobar 
una dia per anar a fer una truitassa d’aquelles. No hi hem sigut a temps. 

Recordo el dia que em va dir–parlant d’un funcionari de la casa que acabava de 
rebre un tracte que a nosaltres ens va semblar molt injust–que aquestes coses no 
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li haurien de passar a les bones persones i tenia raó. A les bones persones no els 
hauria de passar coses tan injustes com la malaltia que no li va deixar fer els pro
jectes personals que tenia previstos: la universitat, el màster, la truitassa... 

Molts de vosaltres m’heu sentit a dir –molt abans de que la Montse marxés– que 
l’Ajuntament necessitava més funcionaris com la Montse, i aquests dies pensava 
que sí, que l’Ajuntament i l’administració necessiten més funcionaris com la Montse, 
però sobretot, el món necessita més persones com la Montse Morera. 

Miquel Martínez Pavón 

 

 

Des de la intel·ligència, amb humilitat i respecte als altres ens deixà una de les 
persones mes amables i amb mes vocació de servei amb qui he tingut el plaer de 
treballar mai. La seva bondat i amabilitat no deixava indiferent. 

Sempre et tindré en bon record, Montserrat… una estrelleta del cel que va co
mençar a brillar quan encara no tocava… viscut amb profunda pena per tots els que 
t’estimem, viscut injustament… però et cerquem i et trobem, brillant com sempre 
ho has fet, des de la discreció, però amb determinació.  

Un dolç record per tu, afligida, fins sempre…  

Núria Masgrau Fontanet 
Regidora 

 

 

El proppassat mes d’octubre ens va portar la trista i inesperada noticia de la mort 
de la Montserrat Morera i Solé. 

Amb la Montserrat vàrem compartir més de 30 anys de relació professional i per
sonal com a funcionaris de l’Ajuntament de Manresa. El seu nom anirà sempre as
sociat a la modernització i incorporació de les Tecnologies de la Informació a 
l’Administració Municipal.  

 Vaig formar part, a començaments de la dècada dels anys vuitanta, del Tribunal 
de selecció del lloc de Tècnic/a superior d’Informàtica, juntament amb els regidors 
Eduard Bohigas (epd) i Ignasi Perramon, i el tresorer i cap dels serveis financers, 
Ramon Riera, que va guanyar de manera clara i merescuda. Simultàniament, l’Ajun
tament va adquirir els primers equips informàtics de la casa Hewlett Packard, poc 
coneguda en aquells moments. A aquests dos fets cal afegirhi la decisió municipal 
de desenvolupar els programaris de gestió propis, descartant la fàcil però sovint in
eficient alternativa de l’externalització.  

La Montserrat va assumir amb il·lusió el repte de crear l’equip professional del 
Servei de Tecnologies i Sistemes d’Informació, i dirigir tot el desenvolupament dels 
programes de gestió.  
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Com a cap del Servei de Gestió Tributària, vàrem col·laborar molt estretament 
en la modernització i informatització de la Hisenda municipal, sota el lideratge i di
recció del Ramon Riera. Vàrem crear el Sistema integrat de Gestió, que integrava 
les diferents fases de la gestió tributària, des de la informació de base (Banc de 
Dades) fins a la recaptació. Avui dia sembla una cosa normal, però en aquella època, 
a finals dels anys vuitanta, era un sistema innovador, com ho demostra el fet que 
era freqüent rebre la visita d’altres ajuntaments, de Catalunya i de la resta d’Es
panya, per conèixer el projecte. També vàrem tenir l’ocasió de presentarlo en di
verses jornades i seminaris tècnics en diferents ciutats. He de mencionar, dins 
d’aquest àmbit de gestió, la informatització del cadastre, que ens permetia calcular 
els valors cadastrals, de gran complexitat tècnica, sense haver d’esperar que els as
signés el Centre de Gestió Cadastral del Ministeri d’Hisenda. 

En altres àmbits de l’Administració municipal en els quals hi vaig tenir responsa
bilitat, també vàrem poder col·laborar en diferents projectes, relacionats amb la 
promoció econòmica, o en el desenvolupament de l’administració electrònica i ges
tió de processos (Workflow). Recordo també un projecte liderat pel regidor d’in
novació d’aquella època, Alain Jordà, que vàrem presentar a una convocatòria per 
aconseguir el reconeixement de Ciutat de la Ciència l la Innovació, amb un apartat 
important sobre tecnologies de la informació, que va desenvolupar la Montserrat. 

Tots aquests projectes no haguessin estat possibles sense la participació de la 
Montserrat, i estic segur que altres companys d’altres àrees de l’Ajuntament poden 
dir exactament el mateix. Podem afirmar, sense cap tipus d’exageració, que els ser
veis que va prestar la Montserrat a l’Ajuntament durant la seva llarga etapa profes
sional són incalculables. 

En la Montserrat s’ajuntava la seva competència professional amb la vocació de 
servei públic. Era una persona eficient, li agradava treballar amb discreció, i sabia 
treballar en equip. Tenia molt clar el rol d’un departament de tecnologies i sistemes 
d’informació en una administració municipal. Tenia un defecte, no sabia dir mai que 
no, quan li plantejaves una necessitat o un projecte del teu servei, podies comptar 
amb ella. 

La col·laboració professional ens va permetre tenir una estreta relació personal 
i d’amistat. Amb altres companys, ens trobàvem periòdicament per dinar. Precisa
ment l’últim que havíem programat el vàrem haver de suspendre, amb motiu del 
primer confinament per la COVID. L’última vegada que vàrem coincidir pel carrer, 
devia fer un parell d’anys que m’havia jubilat, recordo perfectament que va ser al 
carrer Guimerà, xamfrà Casanovas, i vàrem anar a fer un cafè a l’Aroma. Li agradava 
parlar de la feina, però també de la naturalesa, era amant de les caminades, passava 
temps cultivant un hort que tenia cap al sector de Bellavista. 

La recordaré sempre com una bona persona, és injust que ens hagi deixat abans 
del que tocava. Que descansi en pau. 

Pere Massegú Bruguera 

 

148

una vida de servei 07 7f POSTEDIC quark20_Maquetación 1  10/07/2022  16:10  Página 148



La certesa que no veuré mai més a la Montse m’omple de tristesa, i la seva pèrdua 
és una sotragada que et deixa tocat. Per mi ha estat, i seguirà essent, un referent 
de bondat, un exemple de vida entregada, treballadora incansable, propera, servi
cial, alegre i positiva, amiga de tothom, sense prejudicis socials ni polítics, però amb 
una especial empatia vers les persones sense oportunitats, les que estan soles, les 
que tenen necessitats socials o les que estan malaltes.  

La Montse va liderar la transformació digital del nostre Ajuntament fins a situar
lo, en aquells primers anys, com a referent per a les altres administracions. La seva 
carrera professional i el seu llegat ha estat important. Però, més enllà dels èxits acon
seguits, el que jo recordo és els seu afany d’ajudar als companys d’altres departa
ments de l’ajuntament a superar la por a la tecnologia digital, i com aquest esperit 
el va impregnat a tot l’equip de treball que comandava. Aquesta feina va ser, i con
tinua essent, especialment feixuga. El canvi digital suposa, per un percentatge im
portant de les persones que centren el seu treball en l’atenció directa a les persones, 
un llenguatge diferent i un canvi de costum. És un repte i una oportunitat que obliga 
a cercar i ampliar els seus coneixements en un món canviant, a codificar una realitat 
social diversa i plural, sense perdre mai l’objectiu d’incrementar la millora d’un servei 
únic, personal, humà. La Montse va ajudar sempre des de la comprensió i un gran 
respecte per aquesta feina, aprofundint en l’objectiu que perseguíem, buscant cons
tantment un diàleg dinàmic entre dues lògiques aparentment diferents. 

Per això el record de la Montse és sobretot d’una gran humanitat, viscuda de ma
nera natural i quotidiana. Tinc present les nostres converses tranquil·les a l’hora 
d’esmorzar, la pau que transmetia. M’agradava parlar i reflexionar amb ella sobre 
la vida, les relacions entre les persones, els valors, la tirania del consum, la impor
tància del servei al ciutadà, la justícia i els seus replecs… i sobretot el seu amor per 
la natura. Recordo que contenta estava quan em va ensenyar els seus rosers, a l’en
trada de la petita caseta als afores de la ciutat, i com se l’il·luminaven els ulls i el 
somriure davant un paisatge qualsevol. Aquesta era la seva passió, poder viure ro
dejada de natura, passejar, observar, meravellarse de les petites coses, de manera 
senzilla, sense grans aspiracions materials, però amb molta inquietud i riquesa es
piritual. 

També recordo, cert, com fluïa per la vida amb un cert aire despistat: es deixava 
la carpeta aquí o el disquet allà, però sense atabalarse, com una manera natural 
de ser, i que compensava amb tota la bonhomia que tenia i amb un somriure. 

Em sento agraïda per tot el que ella m’ha donat i alhora perplexa i trista davant 
d’una mort que li ha robat un temps preciós. Un temps que hauria gaudit amb delit, 
però de manera pausada i lluny de l’estrès. Ben cert és que un xic d’ella sempre es
tarà amb mi. L’apreciava de manera sincera i afectuosa, i confio que l’esperit que la 
movia em segueixi acompanyant sempre. No l’oblidaré. 

Montserrat Mestres Angla 
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Malgrat la tristesa que puc sentir en escriure aquestes quatre ratlles per honorar 
a l’estimada Montserrat Morera, haig de començar amb un somriure a la boca, el 
mateix que ella tenia en tot moment. 

Aviat farà 34 anys que vaig començar a treballar en aquesta Casa, com col·lo
quialment anomenen l’Ajuntament. En aquell moment la informàtica no formava 
part, com ara, de la nostra quotidianitat ni laboral ni personal. Aleshores tot el que 
tenia al despatx era una màquina d’escriure no elèctrica que, amb el temps va pas
sar a elèctrica, tota una sort i al cap de poc temps per un PC d’aquells tan grans 
que, ara, costa d’imaginar per aquells que no ho van viure. 

Per tant, la Montse no era, en aquell moment, el meu referent professional ni 
tampoc de coneixença ja que poca relació podia tenir aquella pobre TAG amb la 
responsable dels serveis informàtics. Tenia altres referents, la Maria Àngels Clotet, 
la Rosa Pintó, i d’altres companys amb els quals, per coordinació de tasques, hi tenia 
més relació. 

Va ser, al cap de poc temps que, gràcies a Déu, la informàtica va començar a en
trar en el nostre dia a dia i aleshores sí que, la Montse, va entrar en el grup impres
cindible del meu entorn laboral. Imprescindible, en el bon sentit, tant personal, com 
professional. 

I, amb la meva incorporació com a TAG de la Policia Local, la relació amb la 
Montse va anar in crescendo. Encara recordo el nom del primer programa per a la 
gestió de multes, completament realitzat per ella, principalment, i el seu equip. Es 
deia Reflection i va formar part de la nostra vida molt de temps. I la paraula de pas, 
molt bonica “Florida”.  

I això, com se sol dir, va ser el principi d’una relació que, per l’esdevenir de la 
feina va anar creixent. 

No puc tenir més que bons records de la seva professionalitat i, sobretot, del seu 
tarannà humà que feia que la feina sempre fos més fàcil. Mai una mala paraula, mai 
un retret. Per contra, sempre distesa, oberta a col·laborar, enèrgica i amb una vo
cació per la feina que, en matèria informàtica, haig de reconèixer que em costava 
de compartir. 

Tinc molts moments que em venen al cap recordant la seva persona.  

Com, per exemple, distreta com era, més d’un dia ens vàrem trobar el seu Seat 
Ibiza al pàrquing de la Florinda, retirat per la grua municipal. L’havia deixat mal apar
cat sense ni saberho i ni recordava on l’havia deixat. En aquesta època de la seva 
vida professional, crec, humilment, que era exagerada la seva dedicació a la feina i 
aquest fet li feia perdre, de vegades, recordar, en el bon sentit el món on vivia. 

També en aquesta època, no van ser poques les vegades que tenia multes de 
trànsit per pagar. Alerta, no per infraccions reals, sinó que, per fer proves, es posava 
ella com a conductora i s’oblidava de deixar sense efecte les multes.  
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Aquestes anècdotes no fan sinó eixamplar la seva dedicació i vocació per la feina 
que feina.  

Professionalment, en aquests anys de col·laboració mútua, com vulgarment es 
diu, n’hem passat de tots colors, però puc dir, amb tota la humilitat del món, que 
els mals moments mai no eren motivats per elements discordants, ans al contrari, 
sempre en sortíem reforçades.  

Poca cosa es es pot dir, professionalment de la Montse, una persona amb una 
capacitat de treball que s’encomanava i que, fins i tot, et podia fer sentir malament 
en no arribar mai al seu nivell.  

Però no tot havia de ser bo en aquesta dedicació. No tenia horaris. Jo crec que 
els guàrdies de la plaça la veien entrar i sortir de l’ajuntament en hores gens habi
tuals. No tenia hora d’esmorzar, ni de dinar. Més d’un dia la trobava a les cinc de la 
tarda quan jo anava amb el meu fill i ella just plegava i sense dinar. Jo me’n feia 
creus de la seva dedicació. I, evidentment, tampoc no tenia vacances. Li demanaves 
a ple mes d’agost quan les faria i et deia que no ho sabia. I passava que les vacances 
no s’arribaven a fer. 

Jo no entenia que, amb el nivell de feina que portava, i tant primeta com estava, 
podia aguantar i no queia a terra. Alguna vegada que li comentava deia que feia 
cura de repòs el cap de setmana quan anava a fer de pageseta. Com em costava 
imaginarme a la Montse al seu retir gaudint de la terra... 

Com també em va costar entendre com havia passat de portar una “dieta des
equilibrada”, almenys en horaris, a passar a portar una vida amb una dieta molt 
més sana. 

Recordo que, un dia, a la plaça de Crist Rei, em va explicar que portava una dieta 
sana arran de la malaltia d’una persona molt propera i va ser ella, de qui vaig sentir 
dir per primera vegada, que esmorzava tot sovint un entrepà d’alvocat. Vaig pensar 
que era una cosa ben estranya.  

I ves, per on, la vida no és justa, i quan portava una vida molt més sana, una ma
laltia cruel i ràpida se l’emporta. 

I recordo, de manera molt especial, el seu escalf, al meu despatx, quan em va 
animar quan em van trucar de l’escola del meu fill per passarme un “parte “ des
agradable. Enmig de la meva plorera, les seves paraules van ser de gran, gran suport. 
Tinc aquest moment a la memòria com si fos ara mateix. 

Poques coses més en puc dir de la Montse. Quina gran persona. Quina gran pro
fessional. 

Ha passat per la nostra vida deixant una empremta gran, molt gran.  

I ens ha deixat sense fer soroll, discretament, com era ella. 

Recordo, amb gran trasbals, el moment de tenir notícia del seu adéu. Va ser un 
xoc molt gran. Sorpresa, incredulitat. Vaig enviar tot seguit un missatge al Xavier 
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Isach per demanar si ho sabia. La seva resposta encara em va xocar mes: no, no en 
sabem res. 

Com he dit, discreta fins al darrer moment.  

No ha pogut gaudir del seu hortet, el que ella volia, però estic segura que allà on 
sigui també podrà fer de pageseta i aquells que tingui al seu entorn tindran la sort 
de comptar amb la seva companyia. 

A mi, personalment i professionalment, no m’ha deixat. En el dia a dia, encara 
sento que forma part del meu entorn. Per aquells que no han compartit tants mo
ments amb ella, aquestes paraules poden sonar ridícules, però no crec que sigui 
així per aquells que bona part de la nostra carrera professional l’hem compartit amb 
ella. 

Montse, moltes gràcies per haver estat al meu costat, per reforçarme com a pro
fessional i per haver aguantat totes aquelles vegades en què segurament no vaig 
estar a la teva alçada. 

Cuida de l’hortet com has cuidat de tots nosaltres. 

Montserrat Morros Martínez 

 

 

Fa una pila d’anys que l’acadèmia debat a l’entorn de la funció pública sobre els 
valors de l’administració clàssica i els gerencials, oblidant allò més transcendent: l’è
tica i la bondat com a substrat essencial. Potser per això Cristopher Pollit deia l’any 
2003 que escriure sobre ètica i valors és fàcil, però que és difícil escriurehi bé. Uns 
i altres haurien d’haver tingut l’oportunitat de veure la Montse en acció, i a diari, per 
entendre que el més senzill i efectiu per a la ètica i la bondat és exercirles. 

Compartint pocs minuts amb la Morera, fos quin fos el context, t’adonaves que 
els valors de la funció pública no poden ser impostats. Parteixen d’un convenciment 
interior que cadascú de nosaltres pot dur de sèrie però, ull!, també aprendre. Ella 
ho demostrava amb el contagi empàtic que irradiava. Una alenada d’esperança, la 
veritat, perquè al seu costat tot era susceptible de millora. A la seva vora, la funció 
pública es convertia en vocació professional, de servei i de lleialtat. També d’inte
gritat, d’entrega, de generositat i d’acompanyament. 

Ni tan sols la veu trencada ni la talla menuda en debilitaven l’àuria i la capacitat 
influent. Quan parlava, tothom l’escoltava perquè, defugint sempre protagonismes 
estèrils, cada paraula que oferia era important i tothom ho sabia. Sempre repescava 
alguna idea que s’havia anat desdibuixant, i era rellevant, o reforçava el paper i la 
participació de qualsevol de les persones, independentment de la seva posició en 
l’organigrama. Per a ella, cadascuna d’elles era valuosa i només en veia les poten
cialitats. No per posicionament càndid, ho feia de manera deliberada. Com una pre
missa de vida. Atendre tan sols a allò del principi de tot: la bondat, convertida en 
eina de creixement personal i millora professional. 
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Entretemps de reunions, recordo haver compartit amb la Montse converses sobre 
temes que l’amoïnaven, com la manera de recuperar sinergies positives i menys 
competitives. També l’interessava saber encomanar a les noves fornades de treba
lladors i treballadores municipals l’amor per l’Ajuntament i pel què feien. Però no 
tot era sempre transcendent. També recordo amb afecte converses sobre interessos 
comuns. Tomaqueres, alberginieres i pebroteres o qualsevol altre producte de 
l’horta, sovint. Debats sobre grillar, o no, les tomaqueres. El temps per plantar, l’as
secada o el sol roent que crema la collita. I fins i tot aquest entreteniment era bon
dat per a ella, amb un acte de cura conscient i d’oferiment a les persones que 
l’envoltaven. Diuen que la terra retorna tot allò que li ofereixes. Estic segur que del 
seu hort devien brollar fruites, vegetals i hortalisses a doll. 

Però després d’aquests moments de distensió, tornava a la feina per refermar
te, instant rere instant, el ple convenciment que haver triat el treball públic era una 
de les millors decisions de la nostres vides. Que la funció pública és un dels oficis 
més bells i agraïts que es poden exercir, si es fa des del convenciment, des de l’ofe
riment a la societat i des de la vocació professional. Però sobretot, des de l’ètica i 
des de la bondat.  

No vaig tenir ni l’oportunitat ni el goig de conèixer la Montse fora de l’àmbit la
boral. Estic segur que es devia assemblar molt a aquella dona que, per a nosaltres, 
sempre hi era. A totes hores. Sempre que et calia res, fos quan fos i sense necessitat 
de prec i ni tan sols d’agraïment. Et mirava amb aquells ulls menuts, des de darrere 
de les ulleres amb un parell de voltes de fulard al coll, i sabies que t’havia ajudat de 
bon grat. Gràcies, Montse. Sempre. A totes hores. 

Jeroni Muñoz Soler 

 

 

És difícil parlar de la Montserrat sense parlar de la seva faceta professional. Una 
persona amb una capacitat de treball inusual, i una gran voluntat d’atendre a tot
hom. 

La Montse sempre ha tingut una gran visió global del món informàtic i en parti
cular del món administratiu. Potenciant sempre el treball col·laboratiu ja fos entre 
entitats o entre departaments del mateix Ajuntament. Recordo que cap a principis 
dels anys noranta quan molts de nosaltres encara no sabíem què era internet per
què tot just s’estava començant a fer visible ella ja ens comentava el potencial col·la
boratiu que hi veia. 

No és casualitat que l’Ajuntament de Manresa hagi estat reconegut diversos anys 
amb els guardons Reconeixements Administració Oberta per part del consorci AOC, 
sinó que ha estat fruit de la seva visió i manera de treballar. Serà molt difícil man
tenir el seu nivell. 

A l’Ajuntament poques persones han tingut la visió global que ella tenia. Quantes 
vegades m’havia passat que treballant junts per definir alguna nova aplicació per a 
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l’Ajuntament, ella prenia unes decisions que d’entrada a mi em semblaven incor
rectes i pensava “això no s’ha de fer així, és millor ferho d’una altra manera”. La re
alitat és que ella ja hi havia pensat més profundament i n’havia vist les relacions 
amb la resta de l’Ajuntament i quan jo hi donava algunes voltes més veia que les 
seves decisions eren les correctes. 

Una altra cosa que sempre he admirat de la Montse és la capacitat que tenia 
d’estar al dia de totes les noves tecnologies que van apareixent. No soc capaç de 
comprendre com podia ferho, perquè no era pas un coneixement superficial el que 
en tenia, sinó que era capaç d’entendreles i de veure quines aplicacions podrien 
tenir en el nostre Ajuntament. 

Xavier Naval Marcos 

 

 

Hi ha moments en la vida que et trasbalsen. La noticia que la Montse Morera ens 
havia deixat fou un d’ells. No m’ho creia, no podia ser que ella, que sempre la tro
baves al peu del canó, ja no hi fos. Immediatament em va venir a la memòria tot un 
munt de records dels anys en què vaig ser regidor a l’Ajuntament. La veritat és que 
sempre pensava que l’havia de telefonar per saber d’ella, com li anaven les coses, 
però ja se m’havia fet tard. I et deixa un gran vuit i em sap molt greu, perquè era 
molt cordial i ho agraïa molt  

Em demanen si vull escriure unes paraules, de fer una recordança envers la seva 
persona. I tant, que vull, per així manifestar la meva adhesió al seu homenatge! La 
memòria es fràgil, han passat molts anys des d’aquell primer ajuntament democràtic 
del 1979, que arribava a l’ajuntament, ple d’il·lusions. La Montse encara no havia 
entrat, però aquell ajuntament teníem clar que calia fer una aposta decidida per 
modernitzar l’administració i una peça clau era el tresorer Ramon Riera, de la seva 
mà vam convocar una plaça, que va guanyar la Montse. 

Des de llavors, la seva empenta fou decisiva per anar avançant en aquell camí 
que tan sols llavors començava: la informatització de l’Ajuntament. El salt ha sigut 
immens, i ella, amb la seva pacient però molt intel·ligent manera de fer, i el seu 
equip, ho han fet possible. La dimensió de la seva aportació i total dedicació al servei 
públic, és enorme, i els resultats ben tangibles. 

Com a responsable de Règim Interior, els funcionaris em van convidar a la festa 
patronímica de Santa Rita, que celebren cada any. Vaig tenir la sort de coincidir amb 
la Montse a l’autocar seient al seu costat. Fou una molt bona ocasió per conèixer
la més enllà del tracte professional. Em va sobtar el seu tracte afable, planer, espe
cialment obert i amb anàlisi de les coses que t’adonaves que tenia al davant una 
dona molt intel·ligent i hàbil. Des d’aquell dia vaig tenir clar que l’Ajuntament tenia 
una tècnica molt potent, que ajudaria a canviar moltes coses, perquè a la seva prò

154

una vida de servei 07 7f POSTEDIC quark20_Maquetación 1  10/07/2022  16:10  Página 154



pia empenta sabia animar a la gent del seu voltant. Per tant, els objectius de mo
dernització amb la seva participació estarien assegurats. 

Anys després, ja fora de l’ajuntament, quan arribaven les eleccions, manteníem 
el contacte perquè ens feia arribar la informació electoral. La recordo asseguda en 
una cadira de despatx amb rodes, amb la cama enguixada, anant d’una banda a l’al
tra, no sense dificultat, però ella al peu del canó! Li preguntaves como estava i era 
una delícia, perquè per feina que hi hagués sempre tenia temps per mantenir un 
diàleg, cordial i amistós. La trobaves pel carrer i t’aturava, amb un “hola Pere, com 
estàs”, que et transmetia positivitat. 

La Montse fou una dona irrepetible, impossible de clonar. Lamento profunda
ment la seva pèrdua i agraeixo molt a les persones que han decidit ferli un home
natge, que m’hagin convidat a participarhi, perquè s’ho mereix i convé que quedi 
constància del seu enorme treball al servei de la ciutat. 

Pere Oms Pons 
Regidor (19791983 i 19911999) 

 

 

Va ser pionera i la que va endegar el projecte de la implantació del sistema infor
màtic municipal l’any 1981. Era un repte majúscul que, amb molta il·lusió, s’iniciava 
amb la Montserrat al capdavant de tot, defensant sempre la feina del departament 
com a puntal de les tecnologies de la informació de l’Ajuntament. 

La Montserrat ens va anar donant les diferents tasques que, a mida que tot anava 
avançant, s’anaven incrementant, era molta feina però la fèiem amb la il·lusió de 
veure el departament en marxa, que dia a dia, gràcies a aquest esforç, s’anava fent 
més important. Recordo el respecte que ens feien els ordinadors, que en aquella 
època tenien grans dimensions, els hi dèiem “palanganes”, i ens neguitejava. 

Va arribar l’hora de passar les oposicions i per ajudarnos, la Montserrat, preocu
pada com nosaltres, ens va fer anar a casa seva els diumenges al matí per estudiar, 
ja que a casa, amb la canalla petita, era molt difícil poderse concentrar. No oblidaré 
mai aquell temps en que ens rebia amb una safata de cafè i galetes Princesa que, 
cada vegada que les veig, em recorden aquella etapa. 

Una bona part de la meva vida ha estat amb la Montserrat a la vora, hem treballat 
juntes durant 40 anys. La Montserrat era la meva cap, ella s’exigia moltíssim i una 
dedicació constant a la feina, cosa que feia que també ens obligués als que treba
llàvem sota les seves ordres a fer el mateix; quan parlaves amb ella sempre tenia 
les coses clares i et donava la feina a fer sense que se li passés res. Era una persona 
molt propera i especialment comprensiva quan deixava de banda la part laboral. 

Quan un diumenge a la tarda em van trucar per dirme que havia traspassat, la 
meva primera reacció va ser d’incredulitat, no ens havia dit res que es trobés ma
lament i, quan ens va dir que es jubilava ja ens va sorprendre. El que ningú esperava 
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va ser el seu inesperat comiat. Al principi va ser una mica com quedarse orfe, havia 
marcat tota la meva vida laboral, i encara ara espero sentir la seva veu dientme i 
donantme la feina que he de fer. 

Suposo que allà al cel amb sant Pere li deu estar muntant el departament d’in
formàtica i segur que el pobre va de bòlit. 

Gemma Pérez Martínez 

 

 

Vaig conèixer la Montserrat Morera quan en els anys setanta va ser alumna d’un 
dels cursos d’informàtica a l’empresa on jo treballava, el Centre de Càlcul del Bages. 
Els cursos també servien per veure quines persones destacaven, i poderles contra
ctar en el futur. Recordo que la Montserrat Morera va ser una alumna brillant. 

Quan el 1979 vaig ser elegit regidor en el nou ajuntament democràtic de Man
resa, tot estava per fer en el camp informàtic. L’Ajuntament no tenia ni ordinadors 
ni informàtics.  

Va ser llavors quan vàrem convocar la plaça de responsable d’informàtica. Al tri
bunal hi érem entre d’altres, el Ramon Riera, el Pere Massegú i l’Àngel Ros, un in
formàtic que més endavant va ser alcalde de Lleida. Vam acordar per unanimitat 
que la Montserrat Morera era la millor candidata. Tenia totes les qualitats i els co
neixements per ser la pionera i cap dels serveis informàtics de l’Ajuntament. 

Així va començat tot. Després, al llarg dels anys en què he estat regidor a l’Ajun
tament, de tant en tant ens trobàvem amb la Montserrat i m’explicava els projectes 
en què treballaven i la visió de futur. Traspuava il·lusió pel que feia, una mirada 
llarga i ampla, les idees clares, una gran capacitat de treball i una implicació intensa 
en la seva responsabilitat. A vegades, en broma, li deia que era com si ella visqués 
de clausura al departament d’informàtica. 

L’Ajuntament de Manresa va ser pioner entre els ajuntaments mitjans de Catalu
nya, i ha anat ampliant un equip informàtic excel·lent, que ha estat molt ben dirigit 
per la Montserrat, amb exigència i sempre amb un somriure als llavis. 

Em va sobtar i commoure la seva mort. La Montserrat ens deixa un llegat personal 
i professional que tant els qui l’hem conegut, com la ciutat, mai no li podrem agrair 
prou. 

Ignasi Perramon Carrió, 
 Regidor (19791983, 19871995 i 19992011)  

 

 

La pèrdua de la nostra companya Montse ha sigut un cop molt fort per tota la 
gent de l’Ajuntament i, especialment, per als que més anys l’havíem tractada. La 
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Montse estava feta de paciència, d’amabilitat, sempre disposada a ajudar, no do
nava mai llargues als problemes, era resolutiva, facilitadora, i en un tema que sol 
resultar molt espès per la majoria de nosaltres, les noves tecnologies, aconseguia 
ferho possible i proper. La seva manera de ser voluntariosa, cordial, humil, amagava 
una persona molt intel·ligent, una dona capdavantera en el món de la informàtica, 
i per això, segurament, no vam valorar mai prou, la seva tasca al front dels serveis 
informàtics, la seva tasca de servei públic. La Montse fou una funcionària exemplar 
i mereix tot el nostre reconeixement!   

Montserrat Perramon Fàbregas, Queralt Torres Pla, Joan Collado Inarejos i Núria 
Altimiras Sanmartí, Pol Valero Geli, Jordi Segovia, Manel Solera, Imma Sotoca, 

Marta Mena 

 

 

Força dies al matí i a vegades de fosc em trobava amb la Montse Morera que bai
xava del carrer Alcalde Armengou; era en aquesta anada conjunta cap a l’ajuntament 
quant ens vàrem conèixer més, ja que fora de l’àmbit de treball la conversa era mes 
distesa. Es podia parlar de moltes coses amb ella per no dir de tot però sobretot de 
la gent, dels joves, dels temes actuals, dels costums, estudis, de la influència dels 
videojocs, del que fos, sempre treia conclusions en positiu de tot, persona  qui no 
li agradaven els atzucacs sinó sortirne i amb eficàcia. Sempre em demanava pel 
meu fill Martí; Martí també era el nom del seu pare. La Montse era la cap del De
partament d’Informàtica des que vaig entrar a l’Ajuntament, i sabíem que estaven 
fent grans avenços en el tractament de dades, la nostra feina milloraria amb els re
cursos informàtics i força ràpidament, la Montse no va estalviar mai esforços perquè 
així fos, ampliant l’equip amb professionals especialitzats i fent esforços considera
bles per obtenir el material i els ordinadors necessaris. Tot i el grau de responsabi
litat es mostrava totalment planera i assequible, et parlava del que li agradava, anar 
a caminar, sortir i sempre amb tarannà molt clar i afable. Podien passar coses a l’A
juntament millors o pitjors, la seva actitud era de mirar endavant, no donar impor
tància a les situacions negatives que es poden donar en un col·lectiu humà tant 
gran i heterogeni, senzillament no era important no valia la pena preocuparse, era 
una persona rellevant, li interessava esta bé i avançar. 

El seu departament, els últims anys es, s’havia de fer càrrec del funcionament in
formàtic de molts departaments, desbordats de feina, gairebé tots en depenen, su
poso que devien tenir dies de tot algunes vegades amb mes nervis, mai no sabem 
què passa  dins les cuines amb als fogons, no ha de ser fàcil. Per això crec que in
formàtica hauria de tenir més bon local amb més llum  natural, transparència i vis
tes. La Montse no tenia gaire temps per queixarse, sempre la feina. L’Ajuntament 
de Manresa sempre tindrà el seu impuls que ha ajudat molt a portarnos allà on 
som i que és un exemple per anar millorant en sistemes per facilitar la feina i la ges
tió municipal. 
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La Montse Morera és d’aquelles persones que per Manresa i l’Ajuntament han 
significat una mirada endavant de futur i modernitat  amb una gran capacitat d’en
trega i de feina. Sempre el meu record de l’Ajuntament i de l’equip de treball anirà 
associat a la gran cap d’informàtica i a la gran persona i amiga Montse Morera. 

Antoni Pintó Mestres 

 

 

 En memòria de la nostra estimada companya Montserrat Morera i Solé, cap dels 
serveis informàtics de l'Ajuntament de Manresa durant 41 anys, amb motiu de la 
seva mort l'octubre del 2021, quan acabava de jubilarse.  

Si escriuen un llibre sobre la implementació de la informàtica a l’Administració 
Pública, el seu nom hi figurarà amb lletres d’or:  

Va ser pionera en la dotació dels ordinadors –els PC incompatibles– i en l’aplicació 
dels primers programaris en els serveis municipals. Ens va desenganxar de la mà
quina d’escriure. Jo li deia: “Montse, si falla la impressora –que era una caixa de 
trons– es perdrà tota la feina de redacció de l’escrit aquí dins. Ella, sempre amb el 
seu somriure optimista i comprensiu ens va anar treien la por, a la vegada que cada 
dia anàvem entrant en aquest món sense retorn. Ha hagut de conviure constant
ment amb la reclamació de més dotacions informàtiques per part de tots els de
partaments de la casa, aguantant la impossibilitat d’atendre les necessitats en els 
molts anys de les crisis econòmiques sofertes per l’Ajuntament. Crec que sabia va
lorar les prioritats i mantenir l’esperança que arribarien les millores.  

El seu prestigi professional transcendia Catalunya, en diferents simpòsiums i jor
nades especialitzades en les quals era convidada com a referent. També era una 
molt bona professora.  

Una de les seves actuacions més meritada, va ser, a les beceroles de la informà
tica als anys vuitanta, quan fent equip amb el Sr. Ramon Riera Vall, aleshores treso
rer de l’Ajuntament, van crear el primer programa informàtic de recaptació de 
tributs, vàlid encara avui, que va ser el referent per a l’establiment de la recaptació 
informatitzada de moltes administracions públiques, inclús de la nova Agència Tri
butària i també de les quotes socials de la Tresoreria de la Seguretat Social. Fins 
aquell moment si l’administrat no pagava els tributs o les quotes socials de manera 
voluntària, era poc probable que s’iniciés la via executiva.  

La Montse va atendre sempre la petició d’assessorament de tots els ajuntaments 
que li demanaven i especialment els de la comarca.  

La Montse va saber fer costat a cada una de les necessitats de les accions de cada 
departament municipal.  

Durant aquests més de 40 anys, l’avenç tecnològic ineludible, no sempre era ben 
rebut i ella sabia tenir la paciència per esperar que cada professional avencés al seu 
ritme, aguantant les queixes i les incidències que constantment es produeixen pel 

una vida de servei 07 7f POSTEDIC quark20_Maquetación 1  10/07/2022  16:10  Página 158



159

desconeixement de tots nosaltres, com a usuaris, i pel "fullet" dels ordinadors que 
en els moments clau fan de les seves...  

La Montse va respectar sempre les regles i limitacions legals que protegeixen els 
procediments administratius i que moltes vegades configuren una paret que no per
met una major agilitat. Ara, soc més conscient que mai de la responsabilitat que la 
Montse i el seu equip tenien sobre una macroorganització com és l’Ajuntament.  

Quan es penjava l’ordinador o ens quedàvem bloquejats, ella i el seu equip sem
pre ens varen atendre, amb acolliment i amb la sensibilitat d’expressar que com
prenien la nostra preocupació.  

La Montse va saber seleccionar un equip de professionals, amb les funcions molt 
ben assignades, que la respectaven i se sentien molt recolzats per ella. Ha deixat 
com a successors seus, un equip molt valuós, professionalment i sobretot huma
nament: són senzills, com ho era ella, afectuosos i volen ajudarte.  

Ella era feliç fent la seva feina, l’omplia, i les hores dedicades no tenien fi, com 
aquells científics , investigadors, que no saben si han dinat o no.  

Estava agraïda pel reconeixement que va tenir per part dels diferents governs 
municipals, que van confiar sempre en ella.  

La informàtica la vinculava a l’acció municipal i ella compartia l’alegria dels bons 
resultats amb molt entusiasme. No era fer informàtica com a fi, sinó aconseguir que 
el servei públic que tenia per objecte podés prestarse en més bones condicions i 
amb més qualitat. Creia en el servei públic i tenia sempre present que treballàvem 
per a la comunitat de ciutadans.  

Ella va ser un puntal bàsic per a tots els professionals de l’arquitectura, de l’ur
banisme i de l’enginyeria. Els va ajudar a utilitzar tots els programes tècnics i a so
breposar gràficament informació, cosa que va ser un referent per a la digitalització 
del Pla d’Urbanisme Municipal.  

Com a companya, sempre et donava un consell o un punt de vista conciliador, en 
positiu, sense defugir de reivindicar un tracte just si en algun moment s’havia de 
defensar alguna causa.  

Els últims anys han sigut molt difícils a causa de la implantació legal de l’adminis
tració electrònica. El sistema legal que la regeix està ple d’incerteses i contradiccions 
que afecten la concreció dels programaris.  

Tambè en aquests últims anys, la Montse i el seu equip han sigut pioners en la 
creació d’un programa informàtic anomenat “Cens d’habitatges buits” que permet 
referenciar sobre cada habitatge les condicions que determinen la situació d’habi
tatge buit. Aquest cens també ha sigut un referent per a molts ajuntaments i molt 
reconegut per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La Montse estava molt satisfeta 
d’aquest treball que se segueix perfeccionant, fent equip amb l’Oficina Municiapl 
d’Habitatge.  
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Per acabar, volia recordar el que em va dir un dia, abans de jubilarme, el 2020, 
anant cap a casa: "A la nostra edat, nosaltres ja ho hem donat tot; hem d’estar con
tents del que hem fet i hem d’anar fent tot el que poguem, però ja no podem an
goixarnos per les coses que no depenen de nosaltres. També ja hem après que no 
tot surt bé i que s’ha d’acceptar amb serenitat". Tenia el do de posar un somriure 
en cada situació, volent ajudar a veure la part bona i optimista. Com si hagués tre
ballat molt la part espiritual de les relacions humanes...  

Es mereixia un llibre en blanc per gaudir del temps sense la responsabilitat pro
fessional que sempre la va acompanyar.  

Quina sort tindrem, si en l’eternitat somiada ens retrobem! 

Rosa Pintó i Mestres  

 

 

A casa hi havia un pati on teníem penjat el fil d’estendre roba, a una alçada es
tàndard, que deu ser d’1,60 cm. De petit tenia ganes de ferme gran per arribarhi. 
D’entrada quedava fora de l’abast i el veia lluny, molt amunt; quan tenia 6 o 7 anys, 
havia de saltar però ja el tocava amb la punta dels dits; als 10, amb un salt ja hi to
cava de cap; després només calia que em posés de puntetes; i als 14 o 15 vaig acon
seguir arribarhi amb el cap i sense saltar. M’havia fet gran. 

Però el meu creixement no es va aturar a l’alçada del fil, de manera que vaig ar
ribar a superarla, i des d’aleshores, havia d’ajupir el cap per passarhi per sota. Com 
que sortir al pati era habitual, havia de fer moltes vegades el moviment d’abaixar 
el cap. Era automàtic, instantani. El cervell ho tenia tan interioritzat que no calia 
que donés l’ordre: sortir al pati, abaixar el cap i passar per sota del fil. 

Un dia vam canviar l’estenedor de lloc. Aquell fil tan especial, amb el qual m’havia 
fet gran, va desaparèixer. Però aquell moviment automàtic estava tan arrelat que 
va continuar. “Que ja no hi ha el fil!”, pensava per dins cada cop. Però era inútil. Feia 
el moviment cada vegada. I no deixava de ser bonic, perquè em feia pensar en aque
lla època en què arribar al fil era tot un repte que acabà sent real. 

Molts anys després, em passa una cosa similar amb tu, Montse. Cada vegada que 
a l’Ajuntament tenim un problema informàtic, que la pàgina web se’ns penja, que 
tenim qualsevol incidència, el meu cap pensa automàticament: “Vaig a trucar la 
Montse”. Ho ha fet tantes vegades durant aquests anys que també la inèrcia és in
deturable. Em passava els primers dies que no hi eres. Alguna vegada potser vaig 
arribar a marcar el teu número. “Coi no, que ja s’ha jubilat!”, pensava.  

I ara que ja no hi ets encara em passa. Penso en tu cada cop que tenim alguna 
incidència informàtica. Que és sovint, perquè hi ha molta maquinària, xarxes visibles 
i invisibles, sistemes complicats que sovint fallen per algun motiu que jo mai no en
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tenc. I com que en depenem tant, d’aquests ginys (quin drama, quedarnos una es
tona sense internet!), hem de recórrer al departament informàtic dia sí, dia també. 

Penso en tu i em fa mal, encara, adonarme que no hi ets. Que has marxat tan 
de pressa, ara que et tocava descansar. Penso en tu i recordo aquelles converses 
en què sempre, sempre, donaves solucions. Penso en tu i recordo els mails que et 
feia a hores intempestives, pensant que ja els veuries l’endemà, però que em con
testaves de seguida. Sempre hi eres. Discretament, sense gaire fressa, hi eres. T’hi 
posaves. I tocaves la tecla adequada per trobar la solució a cada problema. 

En un món en què sovint impera la mandra, les ganes de vacances o de cap de 
setmana, les mirades al rellotge per veure quant falta per plegar, tu personificaves 
tot el contrari. La vocació de servei, la disponibilitat a qualsevol hora del dia (i de la 
nit), les ganes de fer la feina ben feta. Sempre amb discreció i bones paraules. Sense 
nervis. Amb diligència i serenitat. Feies les coses fàcils. 

No volies cap protagonisme. Recordes aquell dia que els del diari t’entrevistaven 
per un reportatge sobre tot el muntatge informàtic abans d’unes eleccions i deies 
que de cap manera, que a la foto no hi volies pas sortir? No volies reconeixements. 
Però te’l mereixes, Montse. Et mereixes que tots aquests teus companys et diguem 
que et trobem a faltar i que t’estimem. I no ho diem com una frase feta. Has deixat 
petjada i et recordarem.  

Recordes que al dirnos adéu vam quedar que un dia aniríem a caminar per Fonollosa? 
No vam tenir temps, però camines amb mi, amb nosaltres. Per tot, gràcies, Montse. 

Joan Piqué Serra 

 

 

Vaig entrar a l’ajuntament l’agost de 1982. Jo venia d’FP2 i em van portar preci
sament a treballar a informàtica, com a gravadora de dades del cadastre. Estàvem 
a la 4ta planta de la casa consistorial, al fons, prop de l’arxiu, i vaig tenir la Montse 
com a cap immediat. Per tant, ella, fou el primer contacte que vaig tenir en el món 
laboral, a l’ajuntament, la meva mestra, i sempre ho he pensat i no em cansaré de 
dirho: vaig tenir una gran sort! 

Dic que vaig tenir una gran sort perquè la Montse em va ensenyar, em va inculcar 
tot un seguit de valors o me’ls va ajudar a descobrir, en el món laborar: treballar 
molt i a consciència, ajudar als del voltant, ser responsable, etc. I també, al mateix 
temps, m’ensenyava valors que cal tenir presents en la vida: la companyonia, la 
comprensió, la paciència, l’amabilitat, etc. 

La Montse va procurar que el grup de gent que treballàvem amb ella fos al màxim 
de cohesionat, i de tant en tant organitzava i fèiem sortides. Ens convidava a casa 
seva de Castelltallat i fèiem una paella grossa, i més lluny també, una vegada vam 
anar al Pas de la Casa, amb tendes i ens ho vàrem passar molt bé. 
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Durant algun temps vivíem al mateix barri, ella al Martí Julià i jo als Tres Roures. 
Llavors ens trobàvem i anàvem a treballar juntes molts dies. Em recollia amb el seu 
cotxe vermell, i teníem temps per comentar una infinitat de coses personals. Era 
un recorregut molt agradable! 

De les meves vivències amb la Montse, de tot plegat només puc dir que en tinc 
un gran record, un record magnífic, li estic molt i molt agraïda. Quan després de 
trentasis anys vaig tenir l’oportunitat de canviar de departament i anar al Padró 
d’habitants, li vaig comentar i ella, com sempre, em va ajudar a tenirho clar. 

Ara, quan  els de Padró vam anar al local de les Escodines, ens van dir que vindrien 
els d’Informàtica. Me’n vaig alegrar fins a l’infinit, perquè vaig pensar que tornaria 
a tenir la Montse a prop. 

Quan em vam dir que la Montse havia mort, no m’ho vaig creure i vaig començar 
a trucar perquè em confirmessin que era un error. La Monte era tan valuosa, l’a
preciava tant, que no podia ser possible. Qualsevol homenatge a la seva persona, 
a la vegada que molt merescut, sempre em semblarà  insuficient. Moltes gràcies, 
Montse! 

Marisol Ramiro Vara 

 

 

Jo ja sabia que els informàtics eren “raros”, o això m’havien dit... una subespècie 
enfocada a la pantalla, silenciosos, tímids i de poques paraules; amb un vocabulari 
tècnic i encriptat que pocs poden reconèixer en primera lectura... Però la Montse 
no era així, el seu llenguatge era planer i entenedor; molt proper i didàctic. Això la 
feia tan especial, tan diferent i tan propera. 

Recordo que algú m’havia comentat, ella no perquè era molt reservada, que havia 
estat la primera promoció d’informàtics de la UAB i ella de les primeres dones, sinó 
la primera, a tenir la titulació. Per això, la professió era totalment vocacional; i es 
notava. 

Em sap greu parlar en passat perquè m’agradaria poder parlar en present o futur, 
però això no pot ser... 

Moltes reunions vam compartir, primer com a cap de la Tresoreria i després com 
a cap de la Intervenció... totes elles molt productives i acompanyada del seus “Jor
dis”... entre d’altres. Recordo que cada cop que demanàvem alguna cosa nova o 
complicada, li faltava temps per dir que sí, que es podia fer i, en algunes ocasions, 
automàticament, algun “Jordi” se la mirava amb cara d’interrogant... jo reia per 
dins, perquè sabien la feina que els venia a sobre i la feina que encara estaven des
envolupant... però la Montse era així, generosa i entregada. 
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Poc més puc dir... així sense pensar gaire, em venen a la ment entrepans d’alvocat, 
mocadors al coll, cabells grisos, escrits inintel·ligibles en un paper mentre conver
sàvem, bolígrafs desapareguts i això sí, sempre una rialla a la cara. 

Mariona Ribera Esparbé 

 

 

Quan et recordes d’algú te n’adones que el temps passa d’una manera inexorable.  

Recordo que vaig conèixer a la Montse Morera quan el juny de 1991 vaig entrar 
al Govern de l’Ajuntament de Manresa. El cap de llista i alcalde era en Juli Sancli
mens i m’havia demanat per formar part de l’equip que ell encapçalava, per CIU. 
La meva responsabilitat era Serveis Socials i Sanitat. Era una altra època, i la regi
doria de Serveis Socials englobava Immigració, Persones Grans, Infància, Dona... i 
també era la presidenta de l’àrea de Política Ambiental. Feina no en faltava, però 
ganes tampoc. 

Els primers dies, em van presentar als tècnics i caps de Servei de l’Ajuntament. 
Un d’aquests dies vàrem baixar al soterrani que hi ha a l’edifici de Serveis de la plaça 
de l’Ajuntament, número 5. Va ser allà on la vaig conèixer, em van presentar a la 
Montse Morera d’informàtica. En aquell soterrani hi havia el Servei d’informàtica i 
a la primera planta Serveis Social i Sanitat.  

Des del primer moment la Montse va ser molt amable i es va posar a disposició 
per tot el que necessités. Un ajut que per mi era primordial, perquè jo necessitaria 
dades i molta informació que no tenia.  

Com ja he dit eren altres temps, i no teníem ordinador al despatx i per poder fer 
bé la meva feina era molt necessari saber la població envellida, les persones grans 
que vivien soles, les persones dependents, dades d’immigració... La Montse era una 
persona propera a qui no et costava demanarli qualsevol cosa. Li sol·licitava unes 
dades i me les donava més clares de com les hi havia demanat. 

Al cap d’un temps, quan ja vaig disposar d’un ordinador al despatx de l’ajunta
ment, venia a ferme classes d’informàtica. Em va ensenyar com funcionava l’ordi
nador, i què i com podia utilitzarlo per poder treballar de manera mes eficient. Des 
d’aquell moment ja es va posar a disposició d’ensenyarme el que fos, i si un dia no 
podia venir ella mateixa, feia venir una companya del servei. En definitiva, tenint la 
Montse al teu costat, et senties acompanyat i confiat, amb una eina que no domi
naves. 

La Montse era una gran professional, discreta, efectiva... Mai no et feia sentir 
malament si no sabies alguna cosa, sinó que t’ho explicava de manera fàcil perquè 
ho entenguessis. Una bona companya. 

Una companya amb qui també vàrem compartir algunes estones de lleure. En el 
camp més lúdic, havíem fet alguna sortida. Recordo especialment un dia que vam 
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anar a buscar bolets, a la serra de Busa. Ella era ràpida i els trobava de seguida, va 
omplir un bon cistell! Era una persona molt alegre i agradable al tracte. Aquella ex
cursió va acabar amb un dinar distès i divertit. Moments que es recorden per la 
gent amb qui els comparteixes. 

I la Montse sabia compartir, sobretot compartia coneixements i saviesa.  

Arran de la seva defunció li vaig comentar a la meva filla que com sempre se n’a
nava una de les bones. Ella em va comentar que també l’havia conegut i que en 
tenia un bon record. Li havia fet classes d’informàtica a la FUB, em va comentar que 
era una bona docent i que és la que li va ensenyar informàtica. Així la Montse podia 
dir que va ensenyar informàtica a mare i filla, però no era d’estranyar, el seu conei
xement i la seva amabilitat no entenia ni de generacions ni d’edat. 

Quan vaig deixar la regidoria i vam estar a l’oposició, perquè no sempre vaig estar 
al govern, era de les poques persones que et tractava igual, els seus principis no 
entenien de partits sinó de persones, sense deixar de ser una bona professional im
parcial i eficient. 

La Montse, per les persones que no van tenir la sort de conèixerla, és aquella 
noia discreta, amable, companya, alegre, que quan se’n va et deixa un buit. Tots els 
que la vàrem conèixer la trobarem a faltar, ens ha deixat una gran persona.  

Tant de bo no ens hagués deixat tan jove, tot i que el que no ens deixarà serà el 
seu record que serà sempre entre nosaltres. 

Maria Rosa Riera Montserrat 
Regidora (19912011) 

 

 

A finals dels anys setanta del segle passat, la informatització del processos admi
nistratius avançava ràpidament tant a les empreses com a les administracions pú
bliques i a això s’hi feia front en les organitzacions de tipus mig, de manera general, 
per mitjà d’empreses externes i limitat a processos de volum com ara padrons d’ha
bitants o padrons de contribuents. L’Ajuntament de Manresa, no n’era una excepció, 
encara que en alguns processos senzills –nòmines ,per exemple– es feien amb pro
gramació pròpia i llogant hores d’ordinador a IBM. 

En aquest context, l’Ajuntament va prendre l’encertada decisió d’emprendre una 
informatització avançada que, en allò possible, integrés processos complexes en els 
quals hi podien intervenir diferents unitats de gestió. Es creà una comissió, integrada 
tant per regidors com per funcionaris, per engegar el procés selectiu d’una persona 
tècnica del màxim nivell i valorar, desprès, l’equipament –hardware– més conve
nient. El procés selectiu, el guanyà amb tot mèrit, davant de nombrosos competi
dors, la Montserrat Morera Solé. 
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Passar del quasi no res a una informatització d’alt nivell com la que es pretenia, 
palesa el nivell de la tasca que li va vindre al damunt a la ja funcionària Montserrat 
Morera. 

I, com ho va afrontar? Doncs, senzillament, com era ella, preparada, intel·ligent, 
sobrada de modèstia, empatia, esperit de servei, capacitat de treball i una enorme 
facilitat per integrar i integrarse en equips de treball. Una persona excepcional. 

I, els resultats?  

En la llarga etapa de més de 20 anys en què coincidírem al servei de l’Ajuntament 
de Manresa, puc dir que en l’àrea de Serveis Financers es va establir una simbiosi 
perfecta amb ella i amb l’excel·lent equip que va formar, de manera que es pot dir 
que pràcticament tothom va col·laborar en els projectes que anaven avançant. Cal 
dir, que cadascuna d’aquestes aplicacions tenia una primera fase consistent en l’a
nàlisi del procés, una segona del treball d’informatització del procés i una tercera 
de crítica, aquesta molt important perquè se sotmetia el resultat en principi finalit
zada la crítica dels que havien de treballarhi, del qual en resultaven millores que la 
Montserrat incorporava immediatament.  

Fites importants en la susdita àrea foren la formació d’un banc de dades molt 
complet, eina important per a la gestió de la liquidació i recaptació tributària: inte
grar les diferents fases del procés de gestió tributària i del complex procediment 
de recaptació executiva: gestió de la despesa, gestió de tresoreria, comptabilitat i 
rendició de comptes, gestió de compres,etc. 

Cal dir que el nivell, la qualitat, d’aquestes aplicacions va ultrapassar l’àmbit man
resà i van ser nombrosos els ajuntaments d’arreu de Catalunya i d’Espanya que ens 
feren visites per veure la filosofia i el funcionament de dites aplicacions. Foren 
també nombrosos els cursos organitzats per la Diputació de Barcelona en matèria 
de gestió municipal, en els quals una part important era explicar dites aplicacions 
i, el mateix, en congressos de gran concurrència. Evidentment, el paper de la Mont
serrat en aquestes sessions era fonamental. 

En esporàdiques converses mantingudes posteriorment amb ella, hi vaig veure el 
mateix esperit de millora, la mateixa il·lusió per la feina que jo ja coneixia de sempre. 

En jubilarse, l’Ajuntament de Manresa va perdre una funcionària de gran vàlua 
i servei lleial, deixant, això sí, un equip excel·lent que continuarà la seva tasca. En 
deixarnos definitivament, hem de dir que ens deixa, no solament una gran profes
sional sinó, per damunt de tot, una gran persona i, personalment, una amiga admi
rada i molt apreciada. Montserrat, descansa en pau. No t’oblidarem. 

Ramon Riera Vall 
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Montserrat 

Em costa molt escriure unes frases sobre la Montse. Han estat molts anys treba
llant al seu costat i hi han hagut moments de tot.  

Per als que hem estat treballadors del servei de Sistemes d’Informació sota la 
seva direcció, havíem notat molt de prop la seva exigència i havíem patit amb el 
seu desordre, i, tot i que de vegades no enteníem algunes de les seves decisions, 
defensava fermament el què creia.  

No li agradaven els elogis ni ferse veure. Tenia un gran dedicació a la feina, un 
sentit profund del deure públic i tenia una visió global de com havia de ser la manera 
de solucionar els reptes de l’Ajuntament enfocats sempre a millorar el servei als ciu
tadans. Li havia sentit a dir més d’una vegada, que estàvem administrant els béns i 
els diners dels ciutadans i per tant que les nostres decisions havien de ser com si 
ho estiguéssim fent amb els nostres. 

Pel que fa a la informàtica municipal, la va aixecar de zero en els anys vuitanta i 
va convertirla enun referent per als altres ajuntaments de les mateixes caracterís
tiques que el nostre. Va potenciar i defensar tant com va poder el fet de tenir el 
programari de gestió desenvolupat i programat des del mateix ajuntament, així com 
tenir les dades centralitzades i controlades també des de l’ajuntament; això ha per
mès una integració molt més gran, millorar la seguretat de la informació, poder fer 
un millor suport i coordinació entre els diferents departaments de l’Ajuntament i al 
final s’ha traduït en donar un servei millor a la ciutadania. 

Jordi Riu Amblàs 

 

 

Voldria destacar de la Montse Morera la seva capacitat, que posava a disposició 
de tothom. Tenia aquella manera de fer atenta i amable, i alhora eficient i resolutiva, 
que la convertien en un referent a la Casa, malgrat que ella sempre va ser molt dis
creta. Aquestes i altres qualitats eren ben conegudes, no calia haver de compartir 
amb ella molt temps per apreciarho. La seva personalitat accessible i senzilla, mal
grat la seva categoria, era una característica que tothom posava en valor quan es 
va jubilar. Era molt apreciada pels companys i companyes, i mereix tot el nostre re
coneixement. 

Lara Rivero Zamora 

  

Hola, Montse. Ja no ets al nostre costat, però ben segur que des del lloc on siguis, 
llegiràs aquestes línies.  

Sempre has estat discreta, fins i tot no sé si t’agradarà que comparteixi aquestes 
paraules amb més persones. Crec que d’alguna manera ho agrairàs i també em sa
bràs disculpar si soc indiscret exposant el meu pensament. 
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Al llarg de tants anys hem compartit experiències tant a la feina com a fora. Em 
quedo amb el record de tot allò compartit. Quan em parlaves del teu hort, del que 
feies per viure la vida d’una manera més sana, de com buscaves l’equilibri entre la 
feina i les teves coses personals, ho explicaves amb il·lusió. Aquest era el motor que 
et motivava, la il·lusió en tot el que feies a la teva vida. 

Montse, són molts els anys que hem estat companys de feina, gairebé 40. De tot 
aquest temps laboral conviscut, puc arribar a dir que com a màxima responsable 
de tot el tema informàtic, de ben segur, que et vas haver de superar dia a dia davant 
de tants canvis en el complex món de la informàtica i que s’han hagut d’encaixar 
en el també complex engranatge de l’Administració. Juntament amb els teus com
panys i companyes heu fet un gran esforç per donar l’empenta necessària per anar 
avançant.  

Quan parlàvem sobre alguna cosa a solucionar ho feies amb un somriure i amb 
optimisme. Sempre amb humilitat, sense cap intenció de posarte medalles. Se’t 
notava la teva il·lusió en la feina que estaves fent. Si veies alguna deficiència en al
guna tasca, esbrinaves fins al final per a donarhi una solució. 

Has fet el que et tocava fer mentre has estat al nostre costat, segurament amb 
una nota de matrícula d’honor. Desitjo de tot cor que estiguis envoltada i ben ab
raçada de tot un món d’il·lusió i d’acolliment que de ben segur et mereixes. 

Fins sempre i una forta abraçada!!! 

Josep Ruiz Calvet 

 

 

A finals d’agost, assabentat de la seva jubilació, vaig telefonar a la Montse per 
agrairli els anys de dedicació a la ciutat, i per desitjarli una bona entrada en aquest 
nou capítol de vida que és la jubilació, amb tots els al·licients i reptes que representa 
un canvi, si més no, en el ritme del dia a dia.  

Em va fer la sensació que ja tenia projectes a punt, per continuar amb una vida 
activa, i sí que em va dir que s’agafaria unes setmanes de descans que aprofitaria 
per posar al  corrent el seu successor en el càrrec municipal. 

La conversa va ser llarga i vàrem quedar que, a finals de la tardor, ens posaríem 
en contacte per poder parlar amb més calma. 

I no va poder ser, ens va deixar... 

A la Montse, la vaig conèixer l’any 1974, arran d’un curs d’informàtica al qual vam 
assistir al Centre de Càlcul del Bages. Era una persona amb moltes ganes d’aprendre 
coses noves i, des del primer moment, va demostrar una gran capacitat i facilitat 
per absorbir els nous conceptes. 
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El 1975 es va matricular a la Universitat de Barcelona, per iniciar els estudis d’in
formàtica, i ho va fer amb algunes de les persones que havien seguit el curs al C. C. 
Bages. 

Vaig tornar a coincidir amb ella, el 1987, quan el partit polític al qual jo pertanyia 
va guanyar les eleccions municipals i vaig assumir el càrrec de regidor d’Hisenda i 
Governació, el juny del mateix any. En les àrees que em corresponien, hi havia la 
d’informàtica, on ella hi treballava des de 1980. A partir d’aquell moment la relació 
ja va ser continuada fins al final. 

En l’àmbit professional, la meva relació amb la Montse sempre va ser molt fluïda. 
Els meus coneixements informàtics ho van facilitar, ja que en aquells anys, encara 
que ara sembli estrany, la informàtica s’estava introduint i, per una gran majoria de 
gent, era desconeguda. 

En l’aspecte personal, des del primer moment, la relació va ser cordial i d’entesa. 
Teníem objectius comuns, maneres de plantejar les solucions que no discrepaven i 
la seva vocació de servei era indiscutible. 

La Montse, ja llavors, no era una informàtica en sentit estricte. Era una persona 
amb un bon coneixement de l’Ajuntament, de les seves funcionalitats i servituds, 
la qual cosa feia de la seva persona una experta en organització, facilitadora de co
neixements transversals entre els diferents departaments i serveis municipals. 

Ja en aquells anys –del 1987 al 1995– l’Ajuntament de Manresa era pioner i ex
emple en la informatització de processos. En un primer moment, es va donar molta 
prioritat a tot el relatiu a l’àmbit fiscal i financer, sense oblidar l’administratiu. 

Passats el anys –i ens situem al 2011– amb la meva reincorporació al govern mu
nicipal, fruit del resultat electoral, i assumint novament els àmbits d’Hisenda i Ad
ministració, ens retrobem altre cop.  

La Montse, com a cap de servei d’informàtica, havia crescut molt, professional
ment, i era una persona valorada dins el seu entorn i també en molts ajuntaments.  

Al meu entendre, i crec que no soc sol, els seus coneixements respecte a l’Ajun
tament, com un tot, i no com a àrees o serveis, era excepcional.  

El dia a dia i el decurs dels anys, l’havia portat a desenvolupar la informatització 
de tots els racons de la institució i aquest coneixement el dominava com ningú. 

Recordo les reunions que fèiem, ella i jo, periòdicament cada dues o tres setma
nes, segons les agendes. Les aportacions a les millores contínues que plantejava, 
en pocs dies, tenien una línia de treball per resoldreles. 

Era un pou sens fi de coneixement i tot des de la senzillesa, com si el que feia ho 
pogués fer qualsevol i no tingués cap valor. 

Com a persona només en puc tenir bones paraules, i molt reconeixement pel seu 
esperit col·laborador i de servei, sempre disposada a serhi, a aportar i compartir 
el seu coneixement. 
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Crec que és un sentir general el reconeixement envers la seva persona i  profes
sionalitat. 

Josep Ma Sala Rovira 
Regidor (19871995 i 19992019) 

 

 

Costa pensar en la Montse Morera en termes de passat, ja que tenim tots –penso– 
ben propera la seva presència. Una presència que no es notava precisament per fer 
gaire soroll –la seva discreció i educació eren exemplars– o per buscar notorietat sinó 
per la professionalitat, el compromís i l’entusiasme en els projectes que liderava i ex
ecutava. I l’esperit de servei, sempre disposada a ajudar tothom que li plantegés al
guna qüestió; malgrat que em sembla que érem molts els que li fèiem consultes! 

Vaig ser company seu en l’equip de professors de la diplomatura de gestió i ad
ministració pública que s’impartia a la Fundació Universitària del Bages, en tinc 
grans records, i els estudiants segur que també, malgrat els anys transcorreguts. La 
vocació pedagògica de la Montse era també un aspecte seu molt significatiu. 
Aquesta vocació, junt amb la passió que sentia per la matèria que impartia, feia que 
el mestratge rebut pels seus estudiants fos dels que perduren. 

Era un referent de les Tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a l’admi
nistració local, reconeguda per tothom. Per posar un exemple, malgrat que al co
mençament no sé qui podia seguirho, la Montse ja donava en directe per la web 
fa una pila d’anys el recompte a la ciutat de totes les convocatòries electorals, una 
pionera absoluta. 

La condició de lleial servidora de l’interès general i el servei públic eren exem
plars, al marge de quina fos la direcció política de l’Ajuntament. Aquest era un as
pecte, entre d’altres –tots bons– que el meu pare sempre destacava, quan havia 
sortit la Montse Morera en alguna conversa. I així també ho va deixar escrit en el 
seu llibre de memòries Temps viscut: 

“Vull esmentar com a funcionaris destacats per la seva especial vàlua, encara que 
me’n deixi d’altres d’iguals mèrits, la Montserrat Morera i Solé, una informàtica de 
primera classe”. 

Una informàtica, i una persona, de primera classe, efectivament. La trobem a fal
tar. El seu llegat humà i professional perviurà, però, entre els qui ha tingut a la vora.  

Bon viatge, Montse. 

David Sanclimens Solervicens 
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Vaig començar a treballar a l’Ajuntament el 9 d’abril del 2018, a la Unitat de Gestió 
Patrimonial, i la feina més important que se’m va dir que havia de fer era entrar tot 
l’inventari municipal un nou programa que l’Ajuntament havia adquirit i que supo
saria una gran millora en la gestió patrimonial. 

Abans d’entrar les dades al programa teníem molta documentació per repassar 
i reordenar, i anàvem endarrerits segons el que s’havia planificat. 

Recordo perfectament el primer cop que vaig parlar amb la Montse, la Montser
rat Morera. Vaig rebre una trucada seva. Em va demanar qui era jo i li vaig dir que 
era nova i que no ens coneixíem. Volia saber perquè encara no havíem entrat dades 
al nou programa. Em deia que no ho entenia, que ja feia dies que n’hauríem d’estar 
entrant. En aquesta trucada vaig conèixer la seva part de líder, ella tenia aquesta 
qualitat de saber portar el control d’infinitat de temes i, quan calia, donar el toc 
d’atenció perquè la gent reaccionés i actués en conseqüència. 

El fet d’entrar a l’Ajuntament justament quan s’estava informatitzant l’inventari 
municipal, per la qual cosa la nostra Unitat de Gestió Patrimonial i el servei d’infor
màtica hem tingut una estreta relació de treball plegats, va fer que tinguéssim re
unions setmanals o bé quinzenals, segons l’època, que eren guiades per la Montse. 

Així la vaig anar coneixent: la Montse inesgotablement treballadora, la tossuda 
en trobar solució a tots els problemes que anaven sorgint, la que sabia delegar les 
diferents tasques a la persona oportuna perquè tot tirés endavant, la que treballava 
les hores que fes falta i més, la que anava fent feina com una formiga, la que ens 
feia grans explicades de temes sovint feixucs i que quan ens veia amb cara d’ataba
lats deia: “Ara potser m’enrotllo malament...”; la que no s’espantava davant de vo
lums de feina importants i feia el possible per animarnos a tots i treureli ferro a 
l’assumpte, la que sempre s’interessava per la salut de tots nosaltres i dels nostres 
familiars, sobretot quan algú estava malalt, la que sempre estava reunida amb uns 
o altres, la que sabia explicar amb paciència tot allò que veia que no sabies, la que 
et felicitava quan feies la feina bé, la que esmorzava fruita i un entrepà d’alvocat, la 
que tenia fred i sempre portava un jersei més que la resta, la que temia les malalties, 
la que es cuidava, l’amiga... 

Personalment, el que més vaig admirar d’ella era com mantenia la calma davant 
del repte de trobar solució a un tema o problema complicat. Sempre acabava tro
bant una manera de tirar endavant. 

Va ser una de les persones que em va fer sentir més ben rebuda a l’Ajuntament i 
de les quals més he après. 

En una de les primeres reunions que vam fer, em va dir que creia que jo podia 
fer molt bé la meva feina i sempre li he agraït perquè em va donar molta confiança. 

Jubilarse, després de tota aquesta gran dedicació i lideratge, suposo que devia 
ser un canvi en la seva vida molt i molt gran. Va voler jubilarse de puntetes, sense 
ser el centre d’atenció. No em sona que fos persona que expliqués gaires coses per
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sonals... almenys amb mi no ho va fer mai... Suposo, doncs, que era el seu tarannà 
el de ser reservada pel que fa als assumptes més propis. 

La seva mort va ser un fet molt impactant per tots. A l’agost escara havíem estat 
treballant amb ella i de sobte ens assabentem que ja no hi és. 

Crec que el millor homenatge que li podem fer és seguir el seu exemple i sentir
la prop en el dia a dia a l’Ajuntament, que segur que des d’allà on sigui, per poc que 
pugui, ens continuarà guiant i aconsellant. 

Teresa Sarret Vilaseca 

 

 

El meu record de la Montserrat Morera el tinc des que vaig entrar a treballar a 
l’Ajuntament, l’any 1983. Crec que ella ja era la cap del departament d’informàtica. 
Ja aleshores em va semblar una persona molt senzilla i propera. 

Recordo moltes reunions que vam fer,  per temes d’informàtica de serveis financers, 
en què ella parlava i ens explicava algun programa nou, o quan vam començar amb 
el Workflow i altres... Es notava les seves ganes de tirar endavant projectes, i que tenia 
molt en compte els seus companys i col·laboradors per ferho.   

Mes endavant, havíem parlat a vegades per programar reunions amb el regidor 
d’Hisenda. Recordo una ocasió en què la Montse va anar a recollir un premi que es 
va donar a l’Ajuntament de Manresa, en l’àmbit de noves tecnologies, que ella lide
rava.  

També havíem coincidit quan veníem a treballar o a l’hora de marxar a casa i 
fèiem un tros de camí plegades. Les últimes vegades m’havia comentat que anava 
a caminar cap al parc de Puigterrà, abans d’anar a casa.  

Ja fent teletreball, la darrera vegada que vaig parlar amb ella, va ser perquè tru
cant a informàtica se’m va derivar la trucada al seu telèfon mòbil. Va ser tan amable 
com sempre, i em va ajudar en una cosa que necessitava. Ho recordo amb molt d’a
fecte. 

Montse, sempre et recordaré com una gran treballadora, i sobretot com una gran 
persona. 

 Maria Alba Segués Inglada  

 

 

Sempre hi era. 

Aquest és el títol que millor s’adapta a la figura de la benvolguda Montserrat Mo
rera i Solé. De fet hauria d’haver escrit que sempre hi era, disposada a ajudar a tot
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hom i buscant solucions fàcils per tots aquells companys i companyes que teníem 
algun problema informàtic. 

Vàrem coincidir 25 anys a l’Ajuntament de Manresa, en departaments diferents. 
Però sempre que tenia algun problema amb una simple trucada ella ja ho gestionava 
i quedava tot resolt amb l’ajut del seu gran equip professional.  

En aquests 25 anys la informatització de l’Ajuntament de Manresa ha passat d’una 
mínima expressió a una amplitud i complexitat enorme. I la persona que ho ha pla
nificat, impulsat i liderat és la Montserrat.  

Amb el seu equip professional eren molt més que companys i companyes de tre
ball, eren com una família. Sempre es veia el bon feeling que tenia amb totes les 
persones del seu equip i la bona relació que totes aquestes persones tenien amb la 
seva cap. 

La seva vida era la seva feina, sempre treballant i sent el perfecte exemple que 
trencava el tòpic que les persones (o almenys la majoria d’elles) que treballen a l’ad
ministració pública no fan res de bo. Totalment al contrari que la Montserrat que 
treballava al matí i també a la tarda, que no deixava de ferho ni els dissabtes ni els 
diumenges, i que si alguna persona necessitava quelcom li podia demanar i ella 
sempre responia. I vull esmentar que ho feia amb una senzillesa, amb unes ganes 
sinceres d’ajudar i amb una professionalitat immensa que no són generalitzades en 
els nostres temps. 

Va decidir posar fi a la seva etapa professional a l’Ajuntament de Manresa en 
haver arribat a l’edat de jubilació. A partir de llavors hauria d’haver pogut gaudir de 
totes aquelles activitats que no havia pogut desenvolupar abans, mentre treballava. 
El motiu és simple: la seva manera d’entendre el servei públic no li permetia com
paginarho amb la seva vida privada.  

Però les coses del destí! Li va jugar una molt mala passada. Una malaltia fulminant 
d’aquelles que en un vist i no vist acaben matant una vida. I tot el que hauria pogut 
gaudir els propers anys, en tenia tan sols 65... 

Montserrat, sempre et trobarem a faltar. Persones tan vàlides com tu ja no n’hi 
han. 

Jacint Seriols Sibila 

 

 

Montserrat Morera, servei públic en majúscules. 

Des de fa una colla d’anys apartat de la política municipal vaig rebre la notícia 
que la Montse es jubilava. De primeres, vaig pensar, “ho té més que merescut, i 
tant!” Però també vaig pensar“vols dir que sabrà jubilarse?” I vaig pensar que tot 
i ser una treballadora incansable, la vida prop de la natura, el camp i les seves “co
setes” que em deia ella, ho sabria afrontar i gaudir. Però, no! Un temps més tard 
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vaig rebre la notícia de la seva malaltia que de manera accelerada i terminal patia. 
I pocs dies després la seva tràgica defunció. Sincerament, la ràbia que vaig sentir va 
ser immensa i el record i l’estima cap a ella van aparèixer de cop més forts que mai.  

Deixant de banda lligams familiars que vam descobrir que ens en aparentaven 
molt de lluny, en aquelles llargues converses de treball que teníem, la Montse em 
va ajudar molt. I quant dic molt, vol dir més enllà del que professionalment tocaria.  

Perquè us feu una idea de com era, era capaç de traspassar aquella línia fina que 
hi ha entre el polític i el tècnic (jo era regidor a l’Ajuntament i tenia responsabilitats 
de govern) sempre en benefici del projecte per a l’Ajuntament, per a la ciutat i pen
sant de manera innegociable en un millor servei públic i de qualitat. Sempre era la 
finalitat última. I ella buscava complicitats. Sempre sumava posant criteri, esforç, 
estratègia i molt de treball.  

Per a un regidor jove com jo en aquell moment, novell, ingenu, aprenent a bat
zegades, inquiet, amb moltes idees i ganes, trobarte la Montse era sense cap mena 
de dubte un regal.  

Em va ensenyar a escoltar, a elaborar idees, a plasmarles en una estratègia i so
bretot a anarles adaptant en el camí. Sempre fent camí.  

Era un moment en que parlar d’smartcity, transparència, govern obert, tracta
ment de les dades dels ciutadans, pressupostos participatius i aplicacions, estava 
en plena ebullició i calia tenir una estratègia de ciutat i de govern. En vàrem parlar 
molt (en això ella guanyava per KO), vàrem elaborar estratègia, full de ruta i imple
mentar moltes accions. Moltes. Amb l’ajuda de molta gent i de molts equips amb 
un treball transversal que dins d’una organització jeràrquica com un ajuntament es 
feia molt més complexa.  

I ella era la clau de tot. Qui liderava, definia, coordinava i sobretot no defallia en
cara que els obstacles (començar una cosa nova en l’administració i innovadora) 
fossin quasi insalvables. 

Recordo moltes vegades com m’animava, em motivava, em deia que tirés enda
vant. Certament li agradava molt treballar amb gent jove, en projectes nous i en
grescadors i que fossin aire fresc per a una administració sovint massa anquilosada.  

Passats els meus primers quatre anys de regidor i amb els dubtes lògics de seguir 
o no seguir, ella va ser una de les persones que em va convèncer per tornarhi de 
nou. Per completar allò que havíem començat i seguir fent camí. Li vaig fer cas i li 
vaig agrair sempre d’haverho fet perquè personalment va ser molt enriquidor. 

Així era la Montse, creuant aquesta línia fina, de persona a persona, de tu a tu, 
de referent, de mirall. 

Sempre em preguntava, com aquella persona tan petita físicament, tan primeta, 
podia tenir tanta energia, capacitat de treball i mai un “no”, mai. Perquè aquesta 
des del meu punt de vista era la seva gran virtut, buscar solucions sempre i en tot 
moment. Senzillament, infatigable.  
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Montse, allà on siguis, somrient sense ferho, parlant sense descans, rumiant que 
podem fer i sobretot ajudant a aquells que més ho han necessitat, des del meu cor, 
la meva gran admiració cap a tu, i un immens gràcies. Una abraçada com en alguna 
ocasió ens havíem fet, on et perdies en els meus braços i el tos cos petitet, petitet, 
rebies un escalf sentit. Gràcies, Montse, pel teu mestratge.  

Descansa en pau. 

Jordi Serracanta Espinalt 
Regidor (20112019) 

 

 

Amb iniciativa, empenta, i força 

Tot i certes pors que tenia, en l’àmbit professional, això li donava més força per 
avançarse als esdeveniments i ser previsora de possibles escenaris futurs, cosa que 
va fer que tinguéssim molt bones eines per a la gestió municipal. 

Lluitadora per tenir un equip tècnic propi, creixent any rere any. Gran defensora 
del desenvolupament de programes propis i la integració entre ells, oferint als de
partaments un ampli ventall de possibilitats i millores en la gestió interna i externa. 

No volia ser mai el centre d’atenció, ni mostrar feblesa. Modesta i reservada a 
l’hora de rebre agraïments dels companys d’altres departaments. 

Xus Silva Ruiz 

 

 

Quan vaig començar a treballar a l’Ajuntament, a finals de l’any 1986, la Montse 
Morera ja hi era, però com que al departament on jo estava encara no utilitzaven 
cap aparell informàtic, no hi tenia relació. Ara bé, en sentia a parlar com a una ex
perta en aquell món desconegut per mi. Jo treballava amb una màquina d’escriure 
elèctrica però aviat va arribar el meu ordenador personal. És a partir d’aquí que 
vaig començar a dependre de la Montse Morera per moltes coses. Tots depeníem 
d’alguna manera de la Montse, i com que jo no he sigut mai un prodigi de la infor
màtica, la necessitava sovint. La recordo sempre disposada, molt agradable, dotada 
d’una paciència inacabable i el que més m’agradava era que enmig de les explica
cions que a mi em resultaven feixugues, ella hi barrejava temes intranscendents i 
frescos que alleujaven l’aprenentatge. Era molt propera i cordial. 

A partir de llavors vam anar establint una relació més intensa, sempre aprofità
vem les trobades de feina per posarnos una mica al dia de temes i situacions per
sonals, en aquestes qüestions de la vida, tenia la ment tan clara com en els temes 
informàtics, feia reflexions amb frases simples i curtes però plenes de contingut. El 
més important per ella era que t’agradés el que feies, no atabalarse gaire per temes 
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superflus, que els de casa estiguessin tots bé, ser flexibles i saber adaptarse a les 
noves situacions, i, un tret molt seu, ajudar a qui ho necessités. El que més admirava 
i em sorprenia de la Montse era que sota aquell senzillesa i manera de fer pròpies 
d’una noia de Castelltallat, tenia una capacitat enorme, una capacitat molt tècnica, 
que estava molt per sobre de la majoria per entendre les necessitats organitzatives 
i els processos que comporta la modernitat. Sota una aparença sense pretensions, 
hi havia una personalitat forta i intel·ligent en els seus plantejaments, servicial, i a 
l’avantguarda tecnològica dels temps que venien. 

Entre una curta estada al CIO i una excedència vaig perdre el contacte amb l’A
juntament i també amb la Montse durant 12 anys. Quan vaig tornar ella estava igual, 
vam repetir el que havíem fet 25 anys abans, amb un fer tranquil i agradable, em 
va anar explicant el funcionament dels procediments informàtics que ara s’utilitza
ven a l’Ajuntament, amb el suport del seu equip, ho havien transformat tot, imagino 
que d’una manera fàcil com ho feia sempre. Vam tornar a aprofitar les estones que 
dedicàvem a ensenyarme com funcionaven els nous procediments per posarnos 
al dia en els temes personals, no havia canviat, senzilla, pràctica, intel·ligent i mo
desta, no donava importància al que sabia, quan jo li valorava els seus coneixements 
en una matèria complicada em deia:“Tothom és important”.Hi ha coses que ens 
semblen fàcils però tenen la seva dificultat, jo no les sabria pas fer.  

La paraula que descriu millor els meus sentiments cap a la Montse és admiració, 
no crec que molestés mai ningú, va ajudar sempre tothom, amb una gran capacitat 
de treball i una gran intel·ligència, de la qual mai no en va fer ostentació. Tenia fa
cilitat per conèixer les persones i per analitzar situacions, respectava als altres i es 
mostrava, sempre, tal com era: allunyada de qualsevol mena de superficialitat i fri
volitat.  

Montse, espero que tots els que vàrem tenir la sort de tractarte, haguem après 
una mica de tu! 

Josep Simon Carreras 

 

 

Cada vegada que penso en la Montse Morera (“la Morera”) el primer que em ve 
al cap és pensar que sempre hi era, en qualsevol moment i en qualsevol dia, i so
bretot el seu tarannà: sempre amb bona cara, sempre amb una rialla, sempre po
sitiva, sempre disposada a donar un cop de mà, i, sobretot, el seu tarannà facilitador. 
Feia que totes les coses semblessin fàcils, i quan li demanaves alguna cosa nova era 
com si et llegís el pensament: sempre sabia exactament de què li parlaves, i què 
volies, encara que ni tu mateix sabessis exactament el què. I sempre tenia un sí per 
a tot, mai no hi havia cap problema que no tingués solució. Positiva en tot. Idealista 
i ambiciosa en la fita a assolir, però realista en la manera de ferho: sovint amb el 
seu “xinoxano narhinant” com deia ella, aconseguia més resultats que embran
cantse en actuacions massa complicades o espectaculars. 
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Quan va entrar a l’Ajuntament, en aquesta organització la tecnologia més puntera 
que hi havia eren les màquines d’escriure manuals (algunes d’elles crec que ara es 
poden comprar en fires d’antiquaris), i sense fer soroll, sense incomodar ningú, de 
mica en mica i amb aquell “narhinant”, va crear la fantàstica infraestructura infor
màtica que té actualment l’Ajuntament. 

Vaig tenir la gran sort de compartir una part, petita però que recordo bé, d’a
questa feina en la comissió de procediments, en la qual es van començar a posar 
les bases dels workflows actuals. Recordo les discussions ideològiques amb la resta 
de companys que formàvem part d’aquesta comissió, i com ella, de manera senzilla 
i tranquil·la, intentava arribar a consensos en definicions, en conceptes, en maneres 
de treballar moltes vegades complexes, però que aconseguia ferlos fàcils, com
prensibles i útils. 

A banda d’això, són tantes les vivències que es fa molt difícil de plasmarles en 
un full de paper. Crec que com a resum el que puc dir d’ella és que el que més re
cordo és la seva gran professionalitat i sobretot la seva humanitat i modèstia. 

Era una persona de les que deixa empremta i que es troba a faltar. Es troba molt 
a faltar.  

Montserrat Simón Circuns 

 

 

Difícil d’imaginar no trobar la teva expressió de comprensió i disponibilitat en el 
dia a dia. Ens venen al cap mil imatges i anècdotes: quan anaves amb la cadira de 
despatx i la cama “tiessa” per la plaça, quan agafaves el telèfon per no fer esperar 
ningú, la teva memòria impressionat per combinar escàners i impressores, quan te
nies una paciència infinita per fer entendre als “mortals” els conceptes informà
tics... 

Totes sabíem que hi eres, que qualsevol cosa que et plantejàvem tindria resposta, 
i que qualsevol entrebanc l’entomaves amb tranquil·litat, bones paraules i millors 
accions.  

Sabem de les teves inquietuds cap als altres, ja fossin companys de feina, amics, 
o la gent que patia. Sempre estaves a punt per aportar el teu granet de sorra quan 
la causa s’ho valia, i sempre volies conèixer què passava al món. 

Hem estat de sort de poder compartir un espai del teu temps amb tu, perquè 
apart de ser una gran professional, eres una millor persona.  

Bàsicament una bona persona, amb un cor molt gran, ple de bones intencions, 
però d’aquelles que orienten els fets. 

És difícil pensar amb tu sense enyorarte, enyorarte molt! 
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“Ningú no viu eternament, germà, i res no dura molt temps. 
Recorda això i alegra’t. 
No és la nostra vida l’única carrega, ni el nostre camí l’única llarga jornada. 
No canta un sol poeta una antiga cançó. 
La flor es marceix i mor; però aquell qui la duia no ha de plorar per sempre. 
Recorda això, germà, i alegra’t. 
[...] 
La bellesa és dolça per a nosaltres, perquè dansa al mateix ritme que les nostres 

vides. 
Ens és preciosa la ciència, perquè mai no tindrem prou temps per a contemplarla. 
Tot és fet i acabat en el Cel eternal. 
La mort, però, guarda eternament fresques les flors d’il·lusió de la terra”. 

El jardiner (fragments)  Rabindranath Tagore 
 

Eva Sisó Creus, Pepi Ramírez Ruiz i Rafi González Camprubí 

 

 

Tan sols dues paraules podrien definir la Montse Morera. Gran i Molt gran. 

Gran professional, gran persona. 

Recordo quan vaig arribar a l’ajuntament, ara fa quaranta anys, allà a la quarta 
planta. Tenies una petita sala on crec recordar que tant sols hi éreu tu, el Nasi Roca, 
el Xevi (no recordo el cognom, llarg i escardalenc) i les germanes Pérez. També hi 
eren la Marisol i la Trini que gravaven dades, tot i que crec que encara no eren de 
plantilla. Amb tant poca cosa a l’abast, pocs recursos i pocs mitjans, però amb la 
teva tossudesa vas arrencar i desenvolupar la informàtica a l’ajuntament. En allò 
que fa referència al meu àmbit, tant sols feia un any o poc més, que havies iniciat 
la informatització del banc de dades. Després vindria la revisió cadastral iniciada 
l’any 1982 i efectiva l’1 de gener de 1984.  

On anàvem? Quan cap altre municipi de les nostres característiques s’havia atre
vit a demanar revisió cadastral? Més que valents, una mica temeraris ho érem. Però 
el teu entusiasme, la teva bona predisposició en tot, ja fos a petició del polític de 
torn, del cap dels serveis financers, tu no tenies mai un “no”. Tant et feia que se’t 
fes fosc el dia o veiessis començarne un de nou al peu del canó, tu no defallies. 

Quantes vegades m’havies dit que era pitjor que anar amb una sabata i una es
pardenya?!, però tu, constant. I amb aquella sabata i espardenya vas fer un llarg 
camí, fins a arribar a autèntiques autovies de la informació com avui en gaudeix tot 
l’ajuntament. Quin llegat Montse!. 

I també quant t’he d’agrair aquella paciència, aquelles diferències de criteris que 
sovint en reunions de la comissió de banc de dades, la meva també obstinació, feia 
que entrés a qüestionar coses que tu veies molt clares i jo no tant.  
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Recordo un dia que en algun dels programes, jo volia veure reflectit alguna cosa 
en qüestió, i no s’hi veia. Tu, amb diligència i bon fer em deies: “Hi és, però no es 
veu”. Al final un dia et vaig dir: “Montse, jo com san Tomàs, si no ho veig, no hi crec”. 
Vas acabar fent que es veiés. Home de poca fe... 

A voltes dubtava que poguéssim arribar a algun lloc, però sempre acabàvem 
aconseguint la fita. La teva constància, la teva tossudesa tenia recompensa. 

I un exemple, també, en l’avortada revisió cadastral de l’any 1990, quan tot i tenir 
la ponència de valors aprovada per la Direcció General del Cadastre, vam començar 
a gravar dades i més dades sobre la nostra base de dades, la bona, la vàlida, la que 
servia per generar els impostos anuals. I de cop i volta, directriu estatal que totes 
les revisions en curs quedaven aturades fins a nova disposició. Va ser dur, molt dur. 
Haver d’anar recuperant còpies de seguretat i anar modificant dades (únicament 
les que influïen en temes de cadastre, la resta no, això no és fàcil) per retornar a la 
situació inicial abans dels treballs que havíem fet. I també te’n vares sortir, com 
sempre. 

Perquè només aquells que hem viscut les dues últimes dècades del segle passat 
al Departament d’Hisenda, que se’n deia aleshores, amb la supervisió del cap dels 
serveis financers, sabem que sempre vam anar per davant de la pròpia Gerència 
del Cadastre. 

Érem pioners. Recordaràs quan baixàvem també amb en Jordi Bordas, amb els 
informes resolts, les cintes per carregar les dades a la Gerència del Cadastre, fins i 
tot els impresos en paper els portàvem perquè els guardessin als seus arxius. Ha
víem arribat a generar els padrons de l’aleshores definida contribució territorial ur
bana. 

 Ara dirien que som uns il·legals. Aleshores, potser tampoc érem gaire legals, però 
hi havia el vist i plau, i és més l’agraïment de la mateixa gerència del cadastre que 
ho féssim així. 

Amb aquesta constant tossudesa en voler que l’Ajuntament anés a millor, vam 
rebre moltes i moltes visites d’altres ajuntaments, administracions superiors a la 
local i moltes entitats públiques. També hem de reconèixer que alguna trampeta 
fèiem per assegurar que tot sortís bé, ja que malgrat que semblés que la finca que 
analitzàvem era a l’atzar, no ho era tant, però era únicament per evitar algun ensurt 
que ja saps que sempre n’hi podia haver. I això sí que no ens ho hagués permès el 
capo gros. Bufff, una petita relliscada davant d’altres municipis... 

Saps, però, que jo també et retreia un defecte, que sempre vaig mantenir. A ve
gades, ho demani qui ho demani, s’ha de saber dir que no. O bé en els tempos. Jo 
crec que si les coses s’expliquen, per superior jeràrquic, autoritari que sigui el cap 
o el polític ha d’entendreho. Potser és mes difícil fer entendre quan allò que es va 
garantir no arriba a temps o a mitges. I en això sí que a vegades t’hauria matat 
(quina mala expressió en aquest moment), però sí, em fotia perquè del teu com
promís que afectava tot un equip de persones, jo no en veia un resultat clar. 
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I també quan deies: “A mi no m’espanta la feina”. Jo crec que algun cop vaig ser 
prou barroer per dir: “Doncs jo m’acolloneixo si treballes massa”. Perquè no és 
menys cert que quan es toca alguna cosa d’informàtica se’n ressent alguna altra, 
amb el risc que allò que ahir anava bé, avui falla, però també és veritat que demà 
encara anava millor.  

Has de recordar quantes i quantes vegades vaig ser negatiu i potser impertinent, 
i que vaig renegar i culpar informàtica de coses que tampoc no era tot un problema 
informàtic. Tu vas saber entomar sempre la queixa. Possiblement l’afecte i l’estima 
que ens teníem feia que tot fos més fàcil, però reconec que a vegades jo era massa 
temperamental. 

Ara bé, el teu nivell de despistada també ho era en excel·lència. Quantes vegades 
havien quedats papers, apunts de les notes preses en una reunió per sobre d’alguna 
taula, o fins i tot en algun bar de la plaça que després d’haver esmorzat junts aquell 
dia et retornava a l’ajuntament! Perquè si un altra defecte tenies, era que mai podies 
esmorzar amb tranquil·litat. Encara et veig mig mal menjant un entrepà, perquè 
només tenies 10 minuts entre reunió i reunió. 

Potser mai t’hem sabut ni acabar d’agrairho tot, tant els que estem en un petit 
esglaó de la cadena, com aquells que estan al capdamunt. 

I la teva bonhomia em porta a recordar aspectes més referents a qüestions més 
personals que professionals, tot i que en tu sempre anaven molt entrelligats. 

Em ve de sobte a la memòria aquelles costellades fetes al terreny de Sol I Aire, 
on hi érem convidats en diferents grups reduïts de persones. A vegades grupets 
transversals de diferents serveis de l’Ajuntament.  

El teu refugi de diumenges per anar a cavar a l’hort on també et servia per esvair 
problemes i tensions de la setmana. 

I quantes i quantes vegades m’havies comentat que donaves classes a gent sense 
recursos perquè atenies a nouvinguts! I això ho havíem comentat de manera ben 
distesa en els esmorzars, però justament en aquests esmorzars jo n’havia estat tes
timoni directe com en més d’una ocasió, millor dit en força ocasions. Sense cap no
torietat o bé pagaves l’esmorzar o bé deixaves l’encàrrec que si venia tal persona 
que li servissin menjar que tu ho pagaries després. 

I sí, vas fer escola en l’àmbit professional, ja que la immensa majoria d’actuals 
treballadors del serveis informàtics ens donen les solucions adients en el moment 
que cal, sense posar cap objecció, quan no sempre nosaltres sabem demanar exac
tament allò que volem, i continuem renegant, perquè ens és d’allò més fàcil.En l’as
pecte personal també vas fer escola, perquè en diferents ocasions tot esmorzant 
he vist com gent, que he d’entendre necessitada perquè demana diners, companys 
del teu departament, diferents i en diferents situacions, no han fet entrega de cap 
diner, però s’han adreçat al cambrer i notificarli que serveixin un tallat, entrepà, 
suc o allò que demani l’interessat, que se’n feien càrrec ells. 
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Has deixat empremta, Montse. Però aquest no és el descans que et mereixies 
després d’una llarga trajectòria professional. Ara era l’hora de descansar amb aque
lles activitats que segur que ja tenies pensades. Segur que n’hi havia dirigides a l’a
juda als més necessitats, a continuar formantte, ja sense cap altra necessitat que 
voler enriquirte personalment; però tot s’ha estroncat. 

Recordo la conversa que vàrem tenir per telèfon a finals d’agost, els dies previs a 
la teva jubilació en què ens vam donar els mòbils i correus particulars per parlar
nos, desitjarnos bones festes i mantenir el contacte. Això no serà possible. 

Però allà on siguis, que només pot ser en lloc de bé, perquè eres una dona de 
bé, potser algun dia acabarem aquesta conversa, si bé espero que en temps mesurat 
aquí a la Terra sigui llarg. 

En el teu record, aquestes ratlles, conscient que m’he passat en escreix d’allò que 
se’ns va dir, a la vegada també conscient que parlar de tu en totes les batalles a l’a
juntament ens podrien portar a ferne una enciclopèdia en lloc d’aquest llibre. 

Josep Maria Solé Camps 

 

 

Escriuré unes ratlles per al comiat de la Montse Morera. No recordo una tasca 
que em vingui tan de gust. Parlar i parlar bé de la Montse és el mateix. A la memòria 
només hi ha coses positives i, per molt que m’hi esforço, no trobo cap record dolent. 
Faig memòria de les experiències viscudes i no soc capaç de recordar un mal mo
ment, ni amb els errors de la meva inexperiència va deixar mai de ser una persona 
exemplar, sempre atenta i ajudant a encarar els problemes amb serenor. Els bons 
moments viscuts, l’actitud positiva, la professionalitat i les rialles quedaran per sem
pre en la nostra memòria. 

Sovint aprofitava les converses per recordar que els que tenen la sort de ser ser
vidors públics, n’han d’estar agraïts i orgullosos. Ho deia, però sobretot, ho practi
cava cada dia. Sentia que tenia la sort de formar part de l’Ajuntament. Sentia que 
més que treballarhi, n’era una part. I no és exagerat dir que n’era una part impor
tant, amb la seva discreció i bon fer, els entrebancs s’anaven superant. Sempre al 
servei de la ciutat, honorava i omplia de contingut la paraula funcionària.  

No es feia notar, ho encarava tot amb humilitat. Pels que era el primer cop que 
la coneixien, la seva presència, menuda com era, podia passar inadvertida. Però 
això només era en un primer moment, de seguida hom podia veure que rere el seu 
posat serè, allunyat d’altiveses i escarafalls, hi havia un pou de saviesa. No calia ser 
gaire espavilat per entendre que quan parlava, tocava escoltar, entendre i aprendre. 
Els que hem tingut la sort de ser al seu costat n’hem rebut valuosos mestratges. 

I sempre amb el seu to planer, quanta pedagogia! Si veia que algú no entenia algun 
dels conceptes tècnics amb els quals treballava, repetia, donava temps i refeia les ex
plicacions. Buscava la manera que al seu costat tothom s’hi trobés bé. I és que, més 
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enllà que això és el que tots hauríem de fer, no se m’acut res millor que tenir bons 
ambients com els que ella creava per a tirar endavant qualsevol feina eficientment. 

Al seu voltant es respirava pau i alegria. La transmetia quan parlava amb orgull 
de la feina ben feta, sempre mirant d’aprofitar al màxim els recursos, i també quan 
explicava les hores que dedicava al seu hort i els bons aliments que en treia. És allò 
de la feina ben feta que a persones com la Montse tant se’ls hi escau. Professiona
litat, rigor i, sobretot, passió. 

I per damunt de tot, la bondat. Sabia com superar els moments més amargs, ho 
encarava tot amb fermesa, paciència i bondat. Aquesta bondat que li permetia igno
rar persones o circumstàncies que no li aportaven res de bo. Al final sempre hi havia 
un moment en què sortia la seva rialla, i quina rialla, la tinc ben gravada. Una rialla 
personal, oberta i franca. Indicador del seu humor i la seva gran intel·ligència, però 
també vàlvula d’escapament de tota la pressió que havia de suportar. Quina rialla! 
Encara la sento. 

Un autèntic orgull haver pogut compartir un temps de la meva vida amb la 
Montse. Una bona amiga que trobarem a faltar. 

Jaume Torras Oliveras 
Regidor (20152019) 

 

 

La Montse! 

Fas un mail a les 14:00. A les 14:05 ja t’ha contestat. I no pas per dirte OK o qual
sevol altre eufemisme que la resta de funcionaris sabem escriure molt bé. No. Sinó 
per donarte la resposta a la teva inquietud. Però el cas és que el mateix exemple 
serveix per a les 17:00 o a les 20:00! Increïble! Perquè la Montse era, ha estat, és i 
ha de ser un exemple a seguir pel compromís, per la implicació, per la vocació amb 
la seva feina, però sobretot, pel seu gran cor, que feia que mai no tingués un “no”, 
i li sortia de dins donarte solucions o implicarse en aquell moment, no demà, ni 
demà passat... Menuda, però amb caràcter! S’enrotllava i et donava mil explicacions, 
però resolutiva! Discreta... però sempre hi era. 

Es fa difícil assimilar que algú pot serhi i no serhi en un tres i no res! Et toca re
collir els fruits d’una vida sencera de servei públic, i reps una garrotada sense me
rèixerla! Perquè si algú era candidata a rebre coses bones després de la vida laboral, 
era ella. No crec que hi hagi molta gent que tingui tants números guanyats per re
collir coses bones a la jubilació! 

La tinc present a la seva peixera, camuflada darrere les pantalles; a la sala de re
unions de la segona planta, explicant l’esquelet de l’assistent de llicències, cofoia, 
orgullosa de trobar un mecanisme tècnic per resoldre el problema plantejat!; a l’al
tra banda del telèfon... que sempre hi era per resoldre un problema súper urgent 
del WF!; pujant les escales amb pas eixerit i decidit, sense complexos, fent bandera 
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del pacte amb el diable per l’eterna joventut!!!... i si la seva discreció ha estat ban
dera de la seva vida, em quedo amb la bondat i l’amistat que sí que ha compartit 
amb mi i amb tothom de la Casa!!!  

Perquè si a l’Ajuntament hi haguessin moltes Montses, potser estaríem atabalats, 
però de ben segur que moltes coses funcionarien millor!!! 

Una abraçada! 

Ricard Torres Montagut 

 

 

És molt satisfactori compartir un objectiu per la millora que suposa per a cada 
una de les persones que formen l’equip. 

Si aquest objectiu és la prestació del servei públic, el treball, els esforços i la de
dicació es dignifica en un grau màxim. A vegades i per desgràcia el sol fet de treballar 
en l’administració pública no suposa una prestació eficaç del servei públic. 

La Montserrat Morera i Solé era i serà sempre un exemple del que cal entendre 
per vocació de servei públic. La modèstia que la caracteritzava era una de les seves 
virtuts, juntament amb la capacitat professional i dedicació al treball, però hi ha 
quelcom més, una característica que va mes enllà i que és la de fer de pont, de mit
jancer entre la voluntat del’ens gestor i el destinatari final, ultrapassant el fet d’in
formatitzar procediments administratius. 

La Montserrat sabia, coneixia i ho tenia interioritzat que és insuficient propor
cionar sortida informàtica a uns procediments administratius dels variats temes que 
constitueixen l’administració local. Cal més, s’ha d’intentar aconseguir que el des
tinatari, ja sigui el ciutadà, el mateix Ajuntament o altres organismes de l’Adminis
tració entenguin què se’ls facilita o demana, amb la finalitat de poder adoptar les 
decisions corresponents. Per això, és necessari que el professional de la informàtica 
no es limiti a informatitzar, cal un diàleg periòdic alhora que permanent amb el per
sonal responsable dels diferents serveis per obtenir un bon resultat final. 

La Montserrat tenia una gran capacitat per interpretar i fins hi tot imaginar què 
calia fer i sabia participar i formar equips, superar obstacles i treballar de manera 
harmònica i conjunta. 

Amb la Montserrat i l’equip que ella dirigia vàrem tenir el goig de compartir la 
vocació de fer servei públic. Aquesta voluntat era sempre present i es manifestava 
periòdicament en reunions que es feien a la sala de Serveis Financers, on es tracta
ven temes conjunts de gestió, fiscalització i informàtica, és a dir, de tresoreria, in
tervenció, gestió tributària, gestió de compres, tramitació de despeses, rendició de 
comptes, compartint objectius, mètodes i solucions amb la finalitat d’arribar a ob
tenir uns resultats per tots desitjats i compartits. 
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Una mostra del treball conjunt podria ser els índexs de Transparència dels Ajun
taments (ITA) elaborats per l’organització Transparència Internacional España, ex
clusivament dirigits a mesurar el nivell de transparència dels municipis. Per aquesta 
informació és del tot necessari un treball conjunt entre els diferents serveis i els 
serveis d’informàtica. Analitzats els resultats, cal dir que en totes les àrees: a)Trans
parència activa i informació sobre la Corporació Municipal, b) Pàgina web, relacions 
amb els ciutadans i la societat i participació ciutadana, c) Transparència aspectes 
econòmicsfinancers, d) Transparència en les contractacions, convenis, subvencions 
i costos del servei, d) Transparència en matèries de urbanisme i obres públiques i 
mediambientals i f) Dret d’accés a la informació. L’Ajuntament de Manresa és un 
dels ajuntaments que ha tret la màxima puntuació d’un total de cent deu avaluats. 

Estem eternament agraïts per haver compartit aquestes idees, jo diria que són 
sentiments que compensen tots els esforços i dedicació, sempre al màxim per part 
teva, perquè donen forma a la problemàtica de la gestió i rendició de comptes de 
d’administració local i més en concret de l’Ajuntament de Manresa. 

Montserrat, has fet i deixat equip, i has creat i millorat la informació dels diferents 
serveis de l’Ajuntament de Manresa. 

Tu ho has fet, Montserrat. Moltes gràcies. Descansa en pau. 

Josep Trullàs Flotats 

 

 

Vaig conèixer la Montserrat Morera quan li vaig demanar si em podia ajudar en 
unes entrevistes d’un procés de selecció per a Aigües de Manresa. Sense dubtar
ho un minut, em va dir que sí i al cap de poc em va enviar un qüestionari molt com
plet, que va intitular modestament com “Algunes possibles preguntes”. Durant un 
parell de tardes d’un mes d’abril, ens vam trobar al meu despatx i vam fer conjun
tament les entrevistes corresponents. La Montserrat aportava el coneixement del 
sector de les tecnologies de la informació, però també, el criteri, la prudència, el 
seny, la serenitat. Els seus consells, transmesos amb equanimitat i amb aquell som
riure mig tímid mig entremaliat, em van ser molt útils. 

Després d’aquell procés, la casualitat va voler que ens trobéssim pel carrer tres 
o quatre vegades més l’estiu següent. Ella passava per la Plana de l’Om sortint de 
l’Ajuntament i em trobava a mi entrant al meu despatx. Eren quarts de quatre, feia 
molta calor i m’enxampava enllestint un gelat. Ella em saludava exiguament i s’es
munyia, discreta com era ella, carrer del Born amunt. 

No ens vam veure més. Quan em va arribar la notícia del seu traspàs, una sensa
ció de dolça aflicció em va envair. Vaig lamentar enormement la notícia, per arbi
trària i injusta, i vaig desitjar que la terra li fos lleu. 

Antoni Ventura i Ribal 
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Què podem dir de la MM? De primer, que ens va produir una gran commoció as
sabentarnos que ens havia deixat definitivament. Estàvem, junt amb molta gent 
de la Casa, preparantli un regal de comiat, que consideràvem molt adient, pel seu 
simbolisme i perquè a ella tot allò relacionat amb la natura li agradava molt: una 
morera!, que aniríem a plantar a la seva “caseta” de Sol i Aire. No hi vàrem ser a 
temps! Quina llàstima!, perquè, amb un arbre que porta el seu nom, volíem expres
sarli tot el  nostre agraïment i afecte. Difícilment es trobaria una altra persona que 
generi més consens. Per què? Perquè tenia un cor que no li cabia al cos, perquè 
sempre estava disposada a ajudarte, perquè sempre t’escoltava, perquè no feia di
ferencies, perquè sempre era positiva, perquè era humil... i podríem continuar. Altra 
cosa és que no sempre podíem seguir la seva marxa, perquè res l’aturava, amb la 
seves formes suaus i amables, havíem d’acabar fent el que ella havia programat. La 
Montse ha sigut modèlica i bé mereix que així es reconegui.  

Núria Vilalta Ribot, Enric Garriga Martínez, M. Dolors Perramon Fàbrega, Núria 
Perramon Rovira, Montse Altimira Solé, Elena Castellano Til, Josep Maria 
MuncunillSoleda, Ferran Gallo Vera, Emma Díez Fontanet, Marta Solanas 

Bacardit, Salvador Travesa Justo, Helena Hernández Amigo, Xavier Iglesias 
Gabarrós, Jordi Tomasa Morera, Núria Roda Marín, Carme Ramilo Morató, 

Maribel Rincón Garcia, Oscar GaleoteFreijo, Laura León Pérez, Ester València 
Soler, Jordi Estany Pajares 

 

 

Quan s’han treballat més de quaranta anys en una empresa, com ho és un ajun
tament, s’han fet forçosament moltíssimes relacions personals: molts companys i 
uns quants amics. La Montserrat Morera era de les persones que feia amics i no tan 
sols companys. I era així pel seu caràcter col·laboratiu, sempre disposada a ajudar 
i donar un cop de ma. 

Quan va arribar a l’Ajuntament, l’eina bàsica de treball eren els bolígrafs i les mà
quines d’escriure. Les més modernes, però no totes, fins i tot eren elèctriques. Ella 
va portar la informàtica i la computació a l’Ajuntament. És més, ella va ser molt de 
temps la informàtica de l’Ajuntament. 

Sempre va treballar rodejada de màquines, però mai no va ser una màquina. Ens 
va comprendre i ajudar en tots els nostres dubtes i preguntes que aquella nova i 
incompresa tecnologia comportava, resolentnos els dubtes i ajudantnos tant com 
era necessari. I ho era molt, perquè portats per la curiositat tocàvem el que no ha
víem de tocar i els programes es desmuntaven. Per sort, tots sabíem quina era la 
solució: trucar a la Montse Morera. 

Ella va ser la intermediària entre uns funcionaris amb eines vuitcentistes i uns 
funcionaris adaptats a la modernitat. 
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Era una de les figures històriques de l’Ajuntament i formava part de la família de 
funcionaris que fa molts anys que hi treballàvem junts i que sempre recordarem 
com a una més de la colla. 

Julià Vives Valls 

 

 

Coses petites. Moments intensos 

Va ser el dia que vàrem acomiadar el nostre estimat amic Jordi Marsal, quan vaig 
retrobar molts companys de l’Ajuntament, alguns feia més de dos anys que no ens 
veiem. Se’m va acostar l’Àngels Clotet, ens vam fer una abraçada, sense dirnos res, 
una abraçada plena de tendresa i tristesa... Ràpidament, va sortir el teu nom, 
Montse Morera.  

Tants anys treballant juntes, encara que en el teu cas he de dir “gaudint” perquè tu 
Montse gaudies treballant i ho sabies transmetre a la resta de companys. Em vas ajudar 
tant! Jo era un desastre amb les noves tecnologies i tu, amb el teu saber fer, saber 
donar, ho feies molt fàcil, sempre a punt, sempre al costat, quina sort de tenirte! 

Ara parlant amb el Carles, a casa, recordàvem el dia de les teves oposicions: diu 
que va ser un regal presidir el teu tribunal. 

Vas ser una dona valenta i decidida, en un món (a principis dels anys vuitanta) 
on les noves tecnologies estaven liderades per homes. Tu amb la teva humilitat i 
sense fer soroll vas aconseguir el respecte de tothom; això només ho fan les perso
nes generoses i intel·ligents.  

Recordo les petites coses que són les importants, les nostres converses a l’hora 
d’esmorzar a la granja Canigó, quan em deies que amb afecte i constància tot es 
pot aconseguir.  

Has marxat quan encara no tocava, però no ens ho demanen, oi? 

Disposada, propera, afectuosa i discreta, sense fer soroll, em deixes un buit que 
ompliré parlant de tu i recordant tots els bons moments compartits i no oblidaré 
les petites coses. 

Allà on siguis, Montse, continues al nostre costat.  

Justi Zapata Arcos 
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Un agraïment de cor a totes les persones que han fet possible aquest llibre, 
que és un sentit homenatge a la Montserrat Morera Solé. A la seva família, 
especialment al Josep (marit) i a la Conxita (germana), a l’alcalde, Marc 
Aloy Guàrdia, i a la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, 
Montserrat Clotet Masana, que s’han fet seva la iniciativa des del primer 
moment, als companys i companyes de l’Ajuntament de Manresa, d’abans 
i d’ara, i als amics de fora, que han dedicat temps i voluntat perquè quedi 
testimoni de la seva vàlua personal i del seu exemple de servei públic, i a 
Oliva Torras i el seu president, Sebastià Catllá Calvet, pel patrocini del lli-
bre.  

Comissió organitzadora: Sònia Cantacorps Carmona, Carme Cot Palacin, 
Maria Àngels Clotet Miró, Joana del Rio Corral, Rosa Gomà Batriu, Anna 
Llopart Solé, Brígida Manau Vila, Miquel Martínez Pavón, Montserrat 
Morros Martínez, Joan Piqué Serra, Genís Sáez Molina i Josep Simon Car-
reras. 

Manresa, 1 de juny de l’Any Ignasià de 2022. 

 

Amb la col·laboració de:  

 

Agraïments
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