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Núm. 24 - Octubre de 2012

Corren l'aigua més fresca

i el vi que ens afalaga.

Sigui nit, sigui dia,

la festa no s'apaga.

Un sol neguit, unànim:

ai, la vaca no caga!

  Pilar Cabot
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Índex

Editorial
Benvolguts lectors i veïns, estem molt contents que en 
aquest nou número a més dels actuals col·laboradors se n’hi 
hagin afegit sis de nous. Algun d’ells ja hi havien participat 
anteriorment i ara hi tornen, benvinguts a tots.

Racons de la nostra història: en Toni Vilà ens endinsa a llocs 
curiosos de la nostra terra, ens explica la seva vida i com 
arribar-hi.

Opinió: en David Pujol ens detalla les mentides que donaran 
alguns espanyolistes per minvar l’onada independentista i 
els arguments per tal que cada vegada creixi amb més força.

Contes, llibres infantils i juvenils: la Mar Crous ens presenta 
un llibre que ha llegit i el recomana al jovent del poble.

El còmic: en Sergi Dachs ens porta l’actualitat amb humor en 
el seu dibuix en format de còmic.

Raids i Caça: en Miquel Dachs ens fa un resum dels triomfs 
aconseguits en les proves en què han participat i com ha fet 
la catalogació d’un exemplar de senglar caçat per ell mateix.

Busseig: en Dani Crous us vol fer partícips de la seva afició 
d’anar sota l’aigua i us convida a un bateig de busseig a 
Manlleu.

Esperem que us agradi i que puguem sumar cada vegada 
més veïns en aquest projecte.

Animeu-vos a llegir i us esperem si hi voleu escriure.
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De nou ens trobem davant una nova edició de 
La Rella. Un cop passades les merescudes 
vacances estivals i havent deixat enrere 
una més que satisfactòria Festa Major, toca 
reprendre les activitats pròpies d’aquest 
període. És per aquest motiu que en aquesta 
ocasió voldria aprofitar l’oportunitat per 
destacar part d’aquesta l’activitat municipal 
que té lloc a l’Ajuntament, durant la tardor.

Les properes setmanes des de l’equip de 
govern ens pertoca treballar les ordenances 
fiscals i els pressupostos de l’any 2013. 
Econòmicament parlant ve a ser el què 
volem ingressar (ordenances) i com preveiem 
poder-ho invertir (pressupostos). És un 
exercici que cal fer des de la realitat de cada 
moment i sobretot aplicant-hi el sentit comú 
que pertoca. Admeto que a vegades aquesta 
activitat de tardor pot passar desapercebuda 
i és per aquest motiu que he volgut destacar-
ne la importància que tenen a través d’aquest 
espai de La Rella.

Sense unes ordenances fiscals ben 
calculades i sense uns pressupostos 
municipals dissenyats a consciència podem 
córrer el risc, entre d’altres, d’hipotecar el 
manteniment d’algun servei o de no poder 
executar les diferents actuacions previstes 
al Programa d’actuació municipal (PAM) per 
als propers anys. D’aquí la importància i, 
d’aquí, la necessitat de poder-ho treballar 
recollint propostes fetes des del realisme i 
el sentit comú. Com a alcalde de Tavèrnoles 
em comprometo a treballar ordenances i 
pressupostos en aquest sentit, i confio que 
tothom hi estigui a l’alçada. La situació social i 
econòmica del país així ens ho demana.

Casal d'estiu

Breus

Naixements i defuncions

Salutació de l'alcalde

Com molts de vosaltres sabeu, aquest juliol s’ha fet el 
casal d’estiu amb molt d’èxit, amb una vintena de nens. 
Com a novetat hi havia el servei de menjador servit per 
la cuina de St. Tomàs.

Entre les activitats que hem fet destaquem; repàs, 
manualitats, esports, piscina, excursions, acampada,... 
excursió amb autocar al zoo petit d’en Pere a St.Bartomeu 
del Grau, i per falta de pressupost no hem pogut fer 
-ne mes, que era el previst. També estava previst fer el 
casal la primera setmana de setembre, però per falta 
d'inscripcions no es va poder fer.

Ha estat una 
experiència molt 
bona per moltes 
famílies del 
poble que així 
s’han conegut i 
s’han relacionat, 
tant els nens 
com els pares.

Festa fi d’estiu

Érem una trentena de persones i a més de l’arrossada i 
la botifarrada es van fer actuacions de karaoke de: spice 
girls, tina turner, pimpinela, acdc, camela i la trinca, entre 
d’altres.

Manifestació 11SET2012

Varem marxar unes 15 persones de Tavèrnoles amb un 
dels autocars de Folgueroles, un cop a Barcelona varem 
caminar tots els del poble junts fins a la manifestació.  
Varem recórrer el tros que ens va permetre el temps que 
ens van donar per tornar a agafar l’autobus. Va ser una 
experiència genial amb bona companyia. Hagués estat 
bé poder fer un autobus directament des d’aquí.

EN DATA D'AVUI resideixen a Tavèrnoles 159 homes i 
157 dones.

Naixements
Arnau Casals Valls, nascut el dia 28 de juliol de 2012, 
domicili Urb. Fussimanya.
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Programa d'Actuació Municipal 2012-2015

El PAM assegura una coherència 
entre els objectius i les accions; 
al mateix temps el PAM dóna una 
estructura que permet explicar el 
motiu pel qual es fan les coses i 
permet explicar per què no es fa una 

determinada actuació i discutir-ho en termes més globals 
i objectius. En aquest sentit la difusió d'aquest document 
a tota la ciutadania garanteix la transparència de les 

actuacions municipals, fent real i 
verídica la participació ciutadana.

En resum, el Programa 
d'Actuació Municipal es planteja 
com un document obert que té 
com a objectiu ser la guia i la 
carta de navegació del govern 
de Tavèrnoles, però també vol 
esdevenir l'eina que permeti el 
debat amb la ciutadania.

L'ajuntament de Tavèrnoles fa una ofrena floral a la 
placa commemorativa de l'11 de setembre

L'acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya 
a Tavèrnoles va començar amb la benvinguda de l'acalde, 
Carles Banús, qui va remarcar la importància crucial que 
pren enguany l'11 de setembre. Banús va recordar que la 
manifestació de la Diada serà molt concorreguda i sobretot 
va voler destacar la bona convocatòria que s'ha fet des 
d'entitats tan diverses com l'ANC i l'AMI.

El parlament de l'acte va anar a càrrec de l'exvicepresident 
d'Òmnium Cultural d'Osona, Just Palma. Palma va fer un 
breu repàs a la situació social, econòmica i política actual, 
encoratjant als assitents a assistir a la manifestació de 

dimarts 11 de setembre. 
Palma va remarcar que 
Catalunya només té viabilitat 
devinculant-se d'Espanya, 
i que la Independència no 
serà un procés amistós 
perquè Espanya necessita 
de Catalunya per poder 
subsitir econòmicament. El parlament de Justa Palma 
va finalitzar amb la cita del Canonge Collell: "No captem 
el dret de viure, dret que no es compra ni es ven, poble 
que mereix ser lliure, si no l'hi donen, se'l pren". En acabar 
els membres del consistori, acompanyats de Just Palma, 
van fer l'ofrena floral a la placa commemorativa i l'acte va 
finalitzar l'acte amb el cant de Els Segadors.

Pedres de Savassona

Un equip d'arqueòlegs està treballant en la neteja 
i conservació de les pedres gravades del Pla de 
Savassona.

Un equip d'arqueòlegs conjuntament amb treballadors de 
l'empresa TAC OSONA, dirigits per l'arqueòleg Riker Yll, 
està fent una intervenció a les pedres gravades del Pla de 
Savassona, a Tavèrnoles, per tal de garantir la conservació 
dels dibuixos gravats en algunes de les pedres d'aquest 
conjunt arqueològic.

L'actuació, a l'Espai 
Natural de les Guilleries-
Savassona, compta amb 
el finançament del conveni 
de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i 
l'Obra social de 'la Caixa'.

El cap de setmana del 29, 30 
de juny i 1 de juliol va tenir lloc 
la quarta edició del Festival 
de Música de Tavèrnoles que 
sens dubte va estar  marcada 
novament per la qualitat 
musical. Una aposta variada 

i d’una enorme qualitat ha permès al públic assistent 
poder gaudir de cadascun dels concerts embolcallats 
per les bones condicions acústiques i de bellesa dels 
dos escenaris del Festival: l’Església de Sant Esteve de 
Tavèrnoles i el Monestir de Sant Pere de Casserres.

Així, cada concert va tenir el seu toc particular: des de 
l’excel·lent interpretació de Lluís Vilamajó i Maria Mauri 
fins a la majestuositat del concert mozartià de cloenda; 
passant per la bona posada en escena del duo Cassú-
Salleras, la virtuositat del jove Quartet Gerhard i pel joc 
de veus a capella de The Hanfris Quartet. 

Una vegada més Tavèrnoles ha posat música al 
paisatge amb un Festival de Música que s’ha anat 
consolidant edició rere edició i on cada any guanya en 
repercussió dintre dels festivals de petit format a nivell 
català.

Informacions Municipals
11 de setembre

Festival de Música

PAM 2012 - 2015
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Plou i fa sol Pep Garriga

Acabat l'estiu és moment de fer balanç del que han 
sigut aquests darrers tres mesos de juny, juliol i 
agost. Destacaré l'extraordinària sequera que estem 
patint enguany. De moment, el més sec des que tinc 
registres (1998), i que s'ha vist agreujada per la manca 
de precipitació durant l'estiu. Fins ara, durant el 2012 
hem recollit 338,2 l/m², cosa suposa un dèficit d'uns 
200 l/m².

Aquesta estiu també s'han anat succeint les onades 
de calor que durant molts dies han fet enfilar les 
temperatures molt per sobre dels 30ºC, sobretot durant 

l'agost,  el dia 20 del qual vam assolir els 38,3ºC de Tª 
màxima, rècord de l'estació.

En aquests tres mesos hem tingut un total de 54 dies 
amb màximes per sobre dels 30ºC, 12 dels quals per 
sobre dels 35ºC. Tot i així, encara ens hem quedat molt 
lluny de l'estiu del 2003,  75 dies del qual vam tenir 
màximes per sobre de 30ºC amb 21 dies per sobre de 
35ºC. Aquestes dades contrasten i molt amb l'estiu tan 
suau de l'any passat, durant el qual només 26 dies vam 
tenim màximes per sobre de 30ºC i només 2 dies per 
sobre de 35ºC.

MES  Tª MÀXIMA  Tª MÍNIMA  PLUJA          VENT
MAIG-2012     31,2ºC      2,6ºC                         83,6 L/m²              46,7 Km/h
JUNY-2012     35,4ºC                            9,3ºC                         30,6 L/m²              49,9 Km/h
JULIOL-2012     35,7ºC                            9,3ºC                           5,4 L/m²              48,3 Km/h
AGOST-2012     38,3ºC                          10,6ºC                         45,8 L/m²              45,1 Km/h

 REGISTRES METEOROLÒGICS:

Recordeu que podeu seguir l'estació meteorològica de Tavèrnoles en temps real a: www.meteotavernoles.cat   

El dia 15 de desembre de 2011 al Coto - B10419 de 
Tavèrnoles a la carretera del Parador, prop de Terrades, 
vaig caçar un porc senglar amb molt ullal. El vaig fer 
catalogar per la DARP (Direcció General de Medi Natural 
i Biodiversitat), la comissió de Catalunya de trofeus de 
caça i la Federació Catalana de Cacera. El van catalogar 
com a medalla de plata amb 108’71 punts, a dues 
dècimes de medalla d’or, (es cataloga per la llargada i 
grossària del ullals).

Especial classificació raids

Cavalls de Serrabou

El dia 7 de juliol a Badajoz al Campionat d’Espanya de 
Raids vam fer un 7è lloc amb el cavall Punted Nad’o, amb 
la genet Clara Gomez Gorchs, que finalment va ser un 
6è lloc per dopatge del primer classificat.

El dia 1 de setembre a Ripoll al Campionat de Catalunya 
de Raids, el cavall Fletxa d’or, amb la genet Ingrid Valls 
varen fer un 6è lloc.

El 23 de setembre al Campionat del Món Complet ( 
CEI) a Monte Libretti ,Roma (Itàlia), el cavall Uioamm 
del Duero amb el genet Martí Sala va quedar 3r del 
cros i 8è del món. Aquest campionat és molt complet 
(competeixen en doma, salt i cros), és molt exigent i dur. 
De 30 participants en van acabar 14. A la classificació 
per països Espanya va quedar primera, Itàlia segona i 
Suïssa tercera.

Estem molt animats a continuar competint gràcies als 
bons resultats que hem aconseguit recentment. Les 
pròximes cites són el dia 20 d’octubre a Moià CEI i per La 
Puríssima a Santa Susanna, a Barcelona, un Campionat 
d’Espanya de Raids amb uns 200km de recorregut.

Cavalls i cacera Miquel Dachs
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El passat mes d’agost, es va celebrar com cada any la 
nostra Festa Major. Des de la Comissió de Festes de 
Tavèrnoles en volem fer una petita valoració.

La Festa va començar amb el tradicional pregó de 
benvinguda, a càrrec de l’antiga mestra de l’escola, la 
senyora Pilar Traveria. Es va fer esment d’antics records i, 
fins i tot, va anomenar tots aquells que en aquell moment 
se servien de la seva educació. Va ser un pregó molt 
emotiu, tant per a la Pilar, com per a molts dels antics 
alumnes que eren presents a la sala.

Seguidament es va celebrar la popular caminada 
nocturna. Aquest any va transcórrer per una variant del 
típic recorregut, ja que vam creure convenient que la ruta 
es renovés. Al final de la caminada es va donar coca, fuet 
i un petit obsequi.

El divendres al migdia van començar els actes amb la 
presentació del nou edifici, el Centre Cívic de Tavèrnoles, 
amb molta assistència i un gustós aperitiu servit pel 
restaurant Can Janot.

Al vespre, seguia la Festa a l’aparcament amb el sopar 
tradicional. Tant l’any anterior fent-ho el dissabte, com 
aquest any el divendres, cal reconèixer que és un dels 
actes amb més èxit. En general estem molt contents tant 
per la quantitat de gent que va venir com pels comentaris 
rebuts respecte al tema. L’àpat va ser ofert pel restaurant 
El Roquet.

Un cop finalitzat el sopar, l’orquestra Orgue de Gats es va 
encarregar d’animar la Festa i amb una bona sessió de 
Dj Font n’hi va haver prou per acabar la nit.

La novetat va arribar el dissabte a la tarda, amb la Gran 
Cagada de Tavèrnoles. Aquest esdeveniment s’iniciava 
per primer cop aquest any, i realment la participació va 

ser molt gran. Com ja sabeu ni la vaca Quica, ni la vaca 
Filomena van tenir la necessitat de cagar-se en cap 
parcel·la de les 800 que s’havien venut. Finalment, però, 
es va fer per sorteig amb en Xevi Buigas de Folgueroles 
com a guanyador. L’acte va tenir lloc al camp de futbol i 
les vaques van arribar amb remolc des de la Bauma.  

Tot seguit, per calmar una mica la gana, es va fer la 
tradicional botifarrada a l’aparcament on el grup de teatre 
Atlàntida de Folgueroles, es va ocupar de fer-nos passar 
una bona estona amb el seu nou thriller còmic anomenat: 
“Un crim Qua-li-fi-cat”.

El diumenge va ser un dia més tranquil. Es va celebrar la 
xocolatada i es van fer jocs de cucanya per a la canalla 
més petita. A la tarda es va fer l’innovador torneig de 
futbolí a Can Janot i, per acabar el dia, es van celebrar a 
les piscines del Roquet les havaneres amb el Grup Xarxa.

El sopar de tornaboda, celebrat el divendres al Restaurant 
Fussimanya, va tancar els actes d’aquesta Festa Major 
d’enguany.

Per acabar, voldríem agrair a tothom la seva col·laboració 
ja fos participant en els actes, ajudant o treballant. També 
voldríem demanar disculpes si algun acte no ha estat a 
l’alçada que s’esperava i fins i tot per algun inconvenient 
sobtat en moments puntuals. En tot cas, valorem aquesta 
Festa Major de manera  molt positiva, i esperem ja els 
pròxims esdeveniments com Sant Galderic i la Cavalcada 
de Ses Majestats els Reis d’Orient. Així que fem una 
crida a tots aquells que tinguin ganes de participar-hi, 
que es posin en contacte amb nosaltres, que seran molt 
ben rebuts!

Salutacions.

Comissió de Festes de Tavèrnoles.

Comissió de festes
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Us agradaria sentir sensació d'ingravidesa? O la sensació 
d'aire fresc arribant als vostres pulmons provinent d'una 
ampolla? Escoltar el silenci seguit de la vostra respiració? 
Veure llocs fantàstics on poquíssims privilegiats hi han 
pogut anar, i veure una fauna amb infinitat de colors, 
formes estranyes, transparències i fluorescències? Coves, 
taurons, tortugues, vaixells enfonsats pecios, cavallets de 
mar, unibranquis i dofins en el seu estat salvatge? Tot això 
i més és el que ara us esteu perdent.

Practiqueu un esport fàcil i divertit, amb un sistema 
d'aprenentatge que no us costarà gens d'entendre i que 
us portarà a sentir noves sensacions i gaudir de noves 
amistats. Tot això es possible si us acosteu el proper 19 
d’octubre de les 21h a 22h a les piscines de Manlleu. 

Totes les persones que ho vulguin podran fer un bateig 
de busseig.

Serà un activitat lúdica i gratuïta i podreu començar a sentir 
una mica totes aquestes sensacions que us hem explicat.

Us esperem a tots i totes 
per provar aquest esport 
divertit i emocionant. 
Podeu fer les vostres 
reserves o aclarir 
els vostres dubtes a 
danicrous@gmail.com o 
el mateix dia a les 20h a 
les piscines de Manlleu.

Bateig de busseig

INCERTA GLÒRIA 
Autor: Joan Sales
Diferents edicions

Hi ha llibres que més enllà del seu 
moment van apagant-se amb el pas 
del temps. A vegades cal que és 
recuperin i que ens els presentin i hi 
posin context. Incerta glòria, però, és 
una d'aquests llibres que amb el pas 
del temps no queda descompassat, 
ans el contrari, ja que més enllà de la seva vigència de 
llenguatge el context actual el torna a situar a primer pla 
per entendre d'on venim i potser on anem. Per això també 
les seves successives reedicions, algunes de molt actuals 
després d'un temps més difícil de trobar.

El Premi Joanot Martorell de 1955, és una novel·la dividida 
en quatre parts, que té com a centre neuràlgic la guerra, 

presentada des de la perspectiva dels vençuts, del bàndol 
republicà. L'obra evoca la Guerra Civil al front d'Aragó i a 
Barcelona, i també la postguerra a ciutat, des del punt de 
vista de diferents personatges. Es tracta, però, d'una obra 
que l'autor va anar ampliant en les successives edicions 
i la traducció francesa (1962), ja en aquell moment més 
extensa que la catalana, va rebre molt bones crítiques. 
També convé dir que la coexistència actual d'edicions 
(molt diferents entre elles) pot desconcertar els lectors. 

Incerta glòria una mirada profunda de la guerra observada 
des de l'òptica dels vençuts: els combatents a les 
trinxeres, els bombardejos del bàndol nacional sobre la 
població civil barcelonina, les disputes entre comunistes i 
anarquistes, el xoc entre modernitat... també una història 
d'amor i desamor i profundament transcendent pel trist 
destí de Catalunya. Incerta glòria és una de les novel·les 
cabdals de la nostra literatura de postguerra. Un llibre 
execel·lent per entendre també el moment actual.

De llibres Jordi Font

Dani Crous

Contes i llibres infantils i juvenils Mar Crous

LA VALL DELS LLOPS
(croniques de la Torre)
Autora:  Laura Gallego García

La Vall dels Llops és un llibre de fantasia. És el primer 
volum d'una tetralogia anomenada Cròniques de la 
torre. A aquesta primera part que la seguirem amb La 
maledicció del Mestre, La crida dels morts i Fenris, l'elf.

L'edició de El Navegant: la 
il.lustració de la portada és 
de Leire Mayendía, i té 220 
pàgines.
La Dana, la protagonista va 
néixer dos mesos abans del 
previst. Va créixer al costat 
de la família, mai la van 
tractar diferent, tot i que ho 
era. Un dia va arribar una 
persona que li va canviar la 
vida per sempre. Se la va 
endur a la Torre, a la Vall 
dels Llops, allà aprendrà 
l’art de la màgia.
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El passat més de juny els membres 
de l'ADF vam rebre formació 
sobre el funcionament del remolc 
d'emergències forestals a càrrec de 
Xavier Català de St. Julià, cap del 
portal Guilleries Savassona.

El curs es va dur a terme al camp de 
futbol amb el remolc i el vehicle de 

l'Ajuntament. Ens van explicar tot el material que hi ha i  a 

reconèixer les diferents mànegues i terminals, i finalment 
la pràctica d'engegar la bomba, estendre mànegues, 
connectar-les a la llança i fer una pràctica amb aigua a 
pressió. El que ens va sorprendre més ás la manera de 
plegar les mànegues, la força que té la llança i la distància 
a  què arriba l'aigua.

Per sort, tot i haver passat un estiu amb un risc molt alt 
d'incendi, no hem hagut de fer cap sortida per apagar cap 
foc forestal.

Experiències properes a la mort

En Pere és un veí de Masies de Roda, molt relacionat 
amb el nostre municipi, major de 50 anys, i en fa prop de 
30 que va viure una experiència terrible.

En aquella època era repartidor de productes carnis. Un 
mal dia, tot fent el repartiment, va aturar el camió davant 
una botiga com solia fer per descarregar unes quantes 
caixes. Era un carrer amb un cert pendent i per descuit es 
va oblidar de prémer el fre de mà.

Tot just parar el motor va sortir del vehicle per enllestir la 
feina. En aquell moment, el camió va començar a recular 
i, segurament per instint, va intentar aturar-lo des del 
terra; un fet dramàtic, ja que en pocs instants es va veure 
atrapat sota les rodes i, impotent, va sentir com una i altra 
roda esclafaven bona port del seu cos, principalment el 
tòrax i l’abdomen.

Ell recorda que estava conscient en arribar l’ambulància 
i deia als portalliteres que anessin ràpid, que s’estava 
morint. El doctor de la Clínica Aliança li va dir que no 
sobreviuria un trasllat a Barcelona i, per tant, calia una 
intervenció urgent de vida o mort.  

En entrar a quiròfan, va perdre el coneixement i durant la 
operació va tenir una aturada cardíaca de la qual no es va 
recuperar i el van donar clínicament mort. Posteriorment, 
el van traslladar a la cambra dels difunts.

El doctor va sortir a explicar a l’esposa i a la mare d’en 
Pere que no havia estat possible salvar-li la vida. També 
els va demanar per donar els òrgans d’en Pere a la 
ciència, fet al qual les dues dones es van oposar.

Es desconeix el temps que va romandre dins la cambra. 
El fet és que es va despertar amb una gran sensació de 
fred, va obrir els ulls i va veure dues persones despullades 
en el llit del seu costat. Amb la mà va  tocar la més propera 
i va notar que era morta. Llavors es va posar a cridar amb 
totes les seves forces.

De seguida, la seva esposa i mare van sentir els crits i 
li van reconèixer la veu. Corrents el van traslladar altre 
cop al quiròfan, d’on recorda les converses del metge i 
les infermeres durant la intervenció, i també va veure els 
budells del seu propi cos dipositats en una safata al seu 
costat.

Durant l’operació va patir dues altres aturades cardíaques, 
de les quals es recuperà, i segurament fou en aquells 
minuts que recorda haver vist, com si es tractés d’una 
pel·lícula en càmera lenta, avançar lentament per un 
llarg i fosc camí, acompanyat de l’esposa, fills, pares, 
amics i germans, i anaven revivint anècdotes i moments 
feliços de la seva vida fins a arribar pas a pas al final del 
camí i veure altre cop la llum... Després es va despertar i 
recuperar miraculosament.  

Misteris de casa nostra

ADF Tavèrnoles Voluntaris ADF

Josep Colomer
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Bolets de pedra

Per iniciar aquest recull de “Racons de la nostra història” 
m’ha semblat oportú parlar de bolets, i més ara que 
s’acosta la temporada boletaire, tot i que amb la sequera 
d’enguany potser només en trobarem d’aquesta mena.

Els bolets de pedra són curiositats naturals  fruit 
probablement de la caiguda de lloses procedents d’algun 
serrat proper i que amb el pas dels anys i per efectes de 
l’erosió causada per aigua i altres elements, han quedat 
suspesos damunt d’un peu de terra talment com si fossin 
bolets gegantins.

Tot caminant pel nostre municipi podem trobar mostres 
evidents d’aquestes formacions en llocs diversos: a 
prop de Sant Feliuet, al camí de l’aigua, pujant pel 
camí del Munts etc. Però on podem contemplar el bolet 
més emblemàtic de les nostres contrades, tant per la 
seva mida com per la seva perfecció, és al serrat de la 
Garriga.  Sens dubte el bolet de la Garriga podem dir 
que és únic, i per això la seva visita és quasi obligada.

Probablement amb el pas del temps acabi perdent el seu 
equilibri, i per això potser caldria fer-hi alguna actuació 
per no perdre aquesta curiositat natural, única al nostre 
municipi.

Per tal d’arribar-hi, el 
més fàcil és deixar 
el vehicle al collet de 
Ventaiola, entre el 
trencall de Fussimanya i 
el de la Garriga. Un cop 
aquí, seguiu  en direcció 

a un pal elèctric de formigó  per agafar un petit corriol a 
l’esquerra, que entre boixos i pins puja fins a una pista 
més ampla que ve de la granja de la Garriga.  Aquí 
seguirem a la nostra dreta, i uns metres més endavant 
ja veurem la granja. Un cop aquí ja nomes cal enfilar-se 
pel pendent en direcció al serrat que tenim a la nostra 
esquerra i ja veurem el Bolet de la Garriga enmig d’altres 
pedres. Aproximadament a uns 10 minuts.

Aprofitant aquesta petita passejada us recomanaria una 
altra curiositat, aquesta fruit de la mà del home.

Si seguiu el camí cap a la granja, a pocs metres a 
l’esquerra trobareu un gran bloc de pedra amb unes 
marques més que curioses, són les entalles que els 
picapedrers feien a la roca, per posar-hi els tascons de 
fusta que, a base de remullar-los, finalment partien la 
pedra. Però aquest tema el deixarem per a un altre dia.

Antoni Vilà SerrabouRacons de la nostra història

Receptes de Tavèrnoles

Ingredients:

    350 grams de fideus
   100 g de mongetes         
    verdes planes
    ½ ceba
    1 carbassó petit

    

1 tomàquet
2 alls
Caldo de verdures
Oli i sal

PREPARACIÓ
Tallem les mongetes verdes, la ceba i el carbassó a 
juliana. Piquem els alls i el tomàquet.
Posem un generós raig d’oli d’oliva en una olla. Quan 
estigui calent, hi  posem els alls picats, i a continuació 
la ceba. Deixem que quedin tous  una mica i hi afegim el 
tomàquet.  Deixem que es faci el sofregit a foc lent.
A continuació, hi afegim les tires de carbassó i mongeta 
verda.  Deixem que es faci el sofregit a foc lent. Quan 
estiguin tovetes, hi afegim ½ litre de caldo i ho deixem a 

foc lent durant 20 minuts o fins que les mongetes estiguin 
toves. Si veiem que falta caldo, podem afegir-ne més.

En una paella posem l’oli d’oliva i els fideus i els anem 
remenant fins que estiguin tots rossos per igual. Hi afegim 
el caldo amb les verdures i ho deixem coure..

RECOMANACIONS
Es pot menjar amb una mica d’all i oli.
També podeu utilitzar albergínia i espàrrec verd.

FIDEUÀ DE VERDURES
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L’ESPANYA  MENTIDERA

Després de la manifestació multitudinària de l’11 de Setembre, 
els nostres polítics han pres,  per fi,  el camí de l’estat propi. 
Aquest històric moment ha fet posar en marxa la maquinària dels 
partidaris i també dels detractors. És obligació de tots ajudar a 
sumar el màxim de gent al camí cap a la independència. És per 
això que he cregut convenient posar al vostre abast aquesta 
informació necessària per contrarestar les mentides que està 
ja utilitzant el sector espanyolista per espantar la gent.

Mentida 1: Catalunya quedarà fora de la Unió Europea.
Els tècnics europeus  reconeixen  que “el període entre la 
independència i l’adhesió com a membre de ple dret seria molt 
curt perquè el dret comunitari, la legislació europea, ja s’aplica 
al 100% a Catalunya. No hi haurà en cap cas restriccions de 
lliure circulació de persones i de mercaderies.

Mentida 2: Els jubilats deixaran de cobrar les seves pensions. 
L’estructura productiva i demogràfica de Catalunya garanteix 
la sostenibilitat de les prestacions, segons els experts. La 
recuperació del dèficit fiscal permetria incrementar les pensions 
en un percentatge raonable del 20%.

Mentida 3: L’Estat deixarà de pagar l’atur i altres subsidis. 
La fi del dèficit fiscal suposaria la injecció anual a l’economia 
de fins a 25.000 milions d’euros, una aportació que ajudaria a 
frenar la destrucció de llocs de treball, l’augment dels recursos 
i la baixada del nombre de demandants faria més sostenible el 

sistema i fins i tot es podria plantejar apujar la cobertura de les 
ajudes actuals.

Mentida 4: L’exèrcit espanyol enviarà els tancs contra 
Catalunya.      
Usar la força militar dins el territori europeu i contra la població 
europea és sinònim de quedar-se fora de la Unió Europea.

Mentida 5: La Catalunya independent quedarà fora de l’euro.  
L’Estat català serà la tercera economia més internacionalitzada 
del món i la quarta més rica de la Unió Europea.  Molt abans es 
quedarà Espanya fora de l’euro.

Mentida 6: El PIB de Catalunya s’ensorrarà.  
Només una quarta part de la nostra producció va a parar a 
Espanya. Amb la inversió de l’actual dèficit fiscal es contraresta 
un possible boicot per part d’Espanya. Recordeu que Espanya 
està molt més interessada a vendre aquí  que nosaltres allà.

Recordeu que aquestes i moltes altres mentides que ens puguin 
dir es poden contrarestar senzillament amb la veritat i recordeu 
que el primer que hem de fer quan tinguem la independència 
és defensar-la.

VISCA CATALUNYA LLIURE!!! 

David Pujol i Alibés. Font d’informació Diari Avui.

Què farem al Centre Cívic?

Com a grup municipal de CiU aplaudim el 
canvi introduït pels coordinadors de La 
Rella en l’apartat d’opinió dels grups polítics 
de l’Ajuntament. 

Pensem que la gent de Tavèrnoles valorarà millor 
poder conèixer propostes sobre una temàtica 
comuna, pensades sempre des del positivisme que 
sempre ens ha caracteritzat com a grup municipal.  
Un cop inaugurat el Centre Cívic de Tavèrnoles, ens toca a 
tots plegats contribuir a omplir de contingut aquest fantàstic 
continent que ha guanyat el poble de Tavèrnoles. Sens dubte la 
polivalència de l’edifici permet compaginar diverses activitats 
alhora, i aquesta també és una de les virtuts d’aquest nou 
espai.

Pel que fa al “ ”, des del grup 
municipal de CiU hem preparat algunes propostes que ja 
hem transmès als regidors de l’equip de govern. Algunes 
encarades a  fer xerrades i tallers per  a diferents grups 
d’edat, com ara cursets de cuina i nutrició, xerrades a veïns 
de la tercera edat (a través del Consorci de Serveis Socials) i 
al jovent del poble seguint el Pla local de joventut.

L’espai és idoni per fer l’activitat de gimnàs i exposicions de 
caràcter més temporal, com ara l’exposició de “fragments de 
pessebre” prevista per a aquest hivern. Així mateix, creiem que 
la sala principal ha d’estar a disposició de qualsevol entitat del 
municipi que vulgui celebrar-hi les seves trobades i activitats 
socials.

Per altra banda, l’espai de biblioteca i telecentre creiem que 
és ideal per poder ampliar els cursets d’alfabetització digital 
que s’ofereixen de manera regular. Aquest espai també es 
podria habilitar com a aula d’estudis durant l’època d’exàmens 
per tal que els estudiants universitaris poguessin trobar-se per 
preparar les proves.

Finalment a l’espai de centre d’interpretació pensem que 
seria recomanable ubicar-hi una exposició permanent de llocs 
emblemàtics de Tavèrnoles; d’aquesta manera els visitants del 
municipi podrien consultar i preparar la seva visita turística pel 
poble. 

Ja per acabar, ens agrada recordar que a més a més de 
l’edifici del Centre Cívic en si, l’obra ha incorporat un magatzem 
municipal i ha permès mantenir un espai públic format per una 
plaça de pedra i una d’enjardinada, que també és idònia per 
fer-hi activitats diverses a l’aire lliure.

Opinió

Política Municipal
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El grup municipal de TAV felicita la 
comissió de festes de Tavèrnoles per 
l'èxit aconseguit en la Festa Major 
d'enguany, tant per l’afluència de 
gent als diferents actes com per la 
satisfacció dels participants a les 

activitats programades. Cal destacar també l'encert de “la gran 
cagada”, activitat que va ser un bon reclam perquè gent d'altres 
municipis també participés de la nostra Festa Major.

Pel que fa al Festival de Música de Tavèrnoles, ens ha fet la 
sensació que des de l'equip de govern no hi ha hagut l'empenta 
necessària per tal de tirar-lo endavant amb èxit com en les 
anteriors edicions. Les circumstàncies econòmiques actuals, 
la dificultat per trobar finançament (tant públic com privat) o el 
canvi de l’equip de treball que ho ha organitzat  han mostrat 
que les coses no són fàcils i que perquè funcionin és necessari 
molt d’esforç i un bon grup de persones al darrere que aportin 
coneixement en els diferents àmbits de treball. No es pot 
estar un mes abans decidint si es fa o no es fa, la publicitat 
va sortir tard, fet que, segurament, ha causat una disminució 
significativa del nombre de públic, cosa que ha generat un 
dèficit econòmic important. Segurament caldrà fer un replanteig 
d’aquest festival.  

A dia d’avui ens preocupa, per no dir espanta, veure com 
la voluntat mútua dels diferents partits que hi ha hagut a 
l’Ajuntament a les legislatures anteriors pateix una regressió 
cap a formes d’actuar i de governar que creiem superades. Fins 
fa poc es feia un esforç de diàleg i de posar de manera habitual 
i ordenada la informació referent a l’Ajuntament a disposició de 
representants polítics i ciutadans a través de diferents formats 
com els plens mensuals, les reunions d’abans de ple o els 
grups de treball. Definitivament ara ja no és així.

Podem sospesar diferents motius per entendre la dinàmica 
actual: Un dels motius podria ser que el dia a dia del poble 
sigui poc important i que no hi hagi punts a treballar de manera 
conjunta, però semblaria que aquest no pot ser. Tenim un 
POUM encallat des de fa uns anys, tenim el planejament de 
Fussimanya sobre la taula, tenim l’envelliment del carrer del 

mig aturat i tenim un centre cívic acabat d’inaugurar, però 
sense activitat, entre d’altres.

Un altre motiu, però imaginem que poc probable, podria ser la 
voluntat d’amagar els debats, de ser poc transparents, d’allunyar 
els temes que ens afecten a tots de la participació pública o de 
no voler escoltar els altres. Una manera, aquesta, un xic antiga 
de gestionar els afers públics i comuns. Com dèiem, deu ser 
poc probable ja que l’alcalde sempre s’ha manifestat a favor 
de la participació i la transparència, paraules, però, que a dia 
d’avui no es corresponen amb fets.

El tercer possible motiu potser és la manca de temps dels 
regidors o de l’alcalde, cosa que fa difícil poder fer un treball 
conjunt amb la resta de membres del consistori. Malgrat que 
l’alcalde de Tavèrnoles té una dedicació del total remunerada 
per poder-se dedicar a les tasques de l’Ajuntament.

Referent a la pregunta de què es pot fer al centre cívic proposem 
dues coses:

1-Crear un centre d'interpretació de Savassona, amb la qual 
cosa es potenciaria un dels punts emblemàtics del nostre 
municipi.

2-Parlar-ne en una sessió oberta i participativa amb el poble 
de Tavèrnoles, ja que els veïns han demostrat que quan se’ls 
deixa participar, malgrat que no es tingui en compte la seva 
opinió, ho fan activament.

Des de TAV en agradaria que no hi haguessin més plens 
extraordinaris que ordinaris, que es mantinguessin les reunions 
d’abans de ple amb un periodicitat raonable i que no es demani 
la participació de la gent només quan es necessita mà d’obra. 
Allunyar-se del diàleg i de la discussió només pot portar a 
l’empobriment de les idees i en última extensió és una forma 
bastant absurda de fer política.

En tot cas, volem deixar constància que des de TAV no hem 
perdut l’esperança ni les ganes de participar activament en el 
dia a dia de la política del nostre poble.

Ja s’ha acabat l’estiu i tornem a 
tenir una nova ocasió per establir el 
contacte entre els veïns i veïnes de 
Tavèrnoles i el grup d’Esquerra a 
través d’una nova edició de La Rella.

Després d’un estiu calorós i d’una molt bona Festa Major ara 
ens toca repassar l’actualitat municipal marcada sobretot per la 
inauguració del Centre Cívic, una obra important, projectada la 
legislatura anterior i executada aquest any 2012.

Segur que aquesta obra serà una de les més significatives 
durant moltes legislatures a causa dels temps que ens han tocat 
viure i, per tant, el repte que tenim per endavant és donar-li el 
màxim d’usos possible.

La pregunta és:  quina utilitat tenim pensat donar-li? De ben 
segur que entre tots en trobarem més d’una i des del nostre grup 
pensem que es podria obrir un procés de participació ciutadana 
perquè tothom pogués aportar idees, projectes o activitats per 
dur-hi a terme. És una obra del poble i per al poble i aquesta 
seria la millor manera que tothom se la fes seva.

El grup d’Esquerra estem decebuts per la intenció de suprimir 
l’organisme autònom de la Comissió de Festes ja que s’havia 
demanat, des dels diferents grups polítics durant molts anys, 
que es despolititzés i funcionés a part de l’Ajuntament i ara, 

paradoxalment, es fa un pas enrere i es torna a la gestió directa. 
És un tema que no entenem ni compartim ja que ha quedat 
demostrat que pot funcionar, i molt bé, independentment.

També creiem que la Comissió de Festes és un òrgan que 
podria donar una empenta a aquestes noves intal·lacions de les 
quals parlàvem. Podria gestionar, dirigir i col·laborar en totes les 
activitats i iniciatives que puguin sorgir al poble durant l’any i, a 
partir d’ara, amb el Centre Cívic, també podria encarregar-se 
d’aglutinar les idees dels veïns i donar-li forma per poder dur-les 
a terme en un espai pensat per a això.

Aprofitar el capital humà del qual ja disposa el poble i les noves 
instal·lacions per treure’n el màxim profit i alhora fer poble. La 
idea la llancem a l’aire, però pensem que seria una manera que 
s’obrís a tothom.  El Centre Cívic hauria de ser un organisme 
que no només es dediqués a la Festa Major o la Fira de Sant 
Galdric sinó que també hauria de dirigir l’organització de 
diverses activitats per a tots els gustos i també per a tots els 
veïns. Podria coordinar activitats com el gimnàs, fer tallers per 
a la canalla, xerrades per a tots els públics, festes per als avis 
i totes les idees que es poguessin aportar des del poble fer-les 
realitat.

Esperem que en el proper article puguem parlar de moltes més 
novetats bones i profitoses per al poble i que entre tots ajudem 
a estimar-lo, cuidar-lo i a fer-lo cada dia una mica millor.
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El Punt Jove de Tavèrnoles, a través de l'Oficina Jove de Treball d'Osona, cada setmana disposa de noves 
ofertes de treball. La majoria d'ofertes de treball disponibles provenen de la comarca d'Osona i engloben 
diferents sectors econòmics i edats, però també hi ha un apartat força ampli d'ofertes de feina a l'estranger. 
Alguns exemples:

 · Xofer-Repartidor
 · Promotora de productes de cosmètica
 · Mestres d’educació infantil
 · Tècnics en Webs

i algunes més. Per ampliar la informació podeu venir a l'Oficina Jove o consultar la 
web: http://www.oficinajoveosona.blogspot.com

Boires traïdoresRoben la llum

Més no minva la flama

Que tu vas crear

Templada en la forja

De la teva bondat.

  Josep Colomer

Ofertes de treball al Punt Jove

A la mare

El còmic

Amb aquest Codi QR podeu consultar aquesta i 
les anteriors edicions de «La Rella» des del vostre 
mòbil o Tauleta digital. 

Sergi Dachs

Sant Galderic
Fira de tardor
Tavèrnoles
21 d’octubre

2012


