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Núm. 25 - Febrer de 2013

Encara brilla al pessebre
la blancor hivernal del gebre
i ja el dia creix i creix;
i en el transcurs de les coses
tornarà el temps de les roses
i veurem florir un esqueix.

Pilar Cabot
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Una nova edició de La Rella arriba a les vostres 
mans. Permeteu-me que aquesta vegada el 
breu escrit introductori travessi les fronteres 
municipals i prengui un abast més nacional. Crec 
que la situació actual així s’ho mereix.

Les passades eleccions al Parlament de 
Catalunya, juntament amb la corresponent pre-
campanya i campanya electoral, van iniciar un 
període de reafirmament nacional que ha de 
conduir a la convocatòria d’una consulta si pot 
ser durant els propers dos anys. Un procés que 
ha de ser liderat pel Parlament de Catalunya i 
que de moment ja ha començat amb l’aprovació 
de la Declaració de Sobirania per part de CiU, 
ERC, ICV i la CUP.

Estem d’acord que la tasca no serà fàcil i durant 
el camí les adversitats apareixeran d’on menys 
ens ho esperem. Caldrà que des de l’anomenada 
societat civil i des del món del municipalisme es 
doni tot el suport per tal que aquest repte es 
pugui portar a terme amb totes les garanties 
d’èxit possibles.

És per aquest motiu que com a alcalde, però 
sobretot com a veí de Tavèrnoles, em satisfà que 
s’hagi pogut constituir una coordinadora local 
de l’ANC al poble. El moviment dels ciutadans, 
coordinats a través de l’Assemblea Nacional 
Catalana, és el que ha empès la classe política a 
posar fil a l’agulla cap a la construcció d’un Estat 
al servei d’una societat més lliure.

Des de l’Ajuntament, i com a municipi adherit a 
l’Associació de Municipis per la Independència, 
també ens comprometem a treballar per l’exercici 
del dret a l’autodeterminació i per aconseguir el 
suport majoritari del poble català a la constitució 
d’aquest Estat propi.
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Naixements i defuncions

Breus

NAIXEMENTS DEL JULIOL FINS EL GENER DE 2012:

· Roger Domingo Garriga, nascut el dia 16 de novembre 
de 2012 . Domicili: Urb. Fussimanya

· Roc Arroyo Montmany, nascut el dia 22 de gener de               
  2013. Domicili Masoveria del Castell de Savassona.

DEFUNCIONS DEL JULIOL FINS EL GENER DE 2012:

· Josep Bau Rierola, defunció el dia 29 de novembre de 
2012. Domicili Can Tanya

· Mercè Molas Corretja, defunció dia 26 de desembre de 
2012. Domicili El Pujol

HABITANTS FINS EL DIA D'AVUI: 

158 homes, 159 dones.

En l’últim ple es va aprovar la dimissió de la regidora 
Pilar Muntal (TAV), que deixa el càrrec per motius 
personals, i es va donar la benvinguda a la Núria Serra 
(TAV), que la substituirà ja que anava en 4ª posició a les 
llistes de TAV en les passades eleccions municipals.

Enguany la Comissió de Festes va recuperar la 
tradicional castanyada popular i va oferir una tarda 
familiar al Centre Cívic. Així, el passat 4 de novembre els 
veïns es van reunir tot degustant castanyes, panellets i 
un bon vi dolç, i posteriorment es va fer la projecció d’una 
pel·lícula infantil.

Dins les activitats nadalenques que s’han portat a 
terme a Tavèrnoles, la Quina de Sant Esteve va tenir 
una assistència de més de 100 persones. L’emoció va 
estar garantida fins al final. Els afortunats van recollir 
premis com el val en electrodomèstics valorat en 300€, 
les entrades per al Cirque du Soleil, menús degustació, 
estades de caps de setmana, entre d’altres.

Només volem fer un petit homenatge a unes persones 
que des de molt joves han fet possible que el poble 
s’unís amb germanor per celebrar les festes majors 
i altres actes populars. Tota aquesta gestió l'han fet 
desinteressadament per  a Tavèrnoles i per a la gent.

Però com qualsevol fase tot té un inici i un final, i en 
aquest cas hem arribat a la fase de la lluna negra, que és 
la que dóna pas a la lluna nova que és l'inici d'una nova 
fase. Donem gràcies a la Ivett, l'Aina, la Judit, la Laia i la 
Laura per aquests anys de feina implacable.

Tornant a la lluna nova, la fase de nova creació, s'obren 
les portes per agafar el relleu i poder seguir gestionant la 
comissió de festes. 

Gaudir i passar-ho bé organitzant i preparant les festes 
i activitats que organitza la comissió és l'únic requisit que 
es demana per ser-ne membre.

Comissió de Festes

Valoració Comissió de Festes

Fases lunars
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Tavèrnoles signa el conveni de col·laboració amb 
el Consell Comarcal per incorporar un tècnic 
compartit de joventut

Aquest conveni permet dotar els municipis de 
personal tècnic especialista en matèria de joventut per 
elaborar, redactar i implementar plans integrals locals 
de joventut, així com també executar les activitats i 
accions previstes per a l'any 2013. El conveni forma part 
del programa d'Osona Centre i abasta les poblacions 
de Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles, 
Vilanova de Sau, les Masies de Roda i Sant Pere de 

Torelló.
Pel que fa al municipi de Tavèrnoles, l'objectiu 

primordial serà elaborar i redactar el pla local de 
Joventut, que ha d’incloure un procés de participació i 
implicació per part del tota la comunitat. Els destinataris 
finals són els joves d’entre 16 i 30 anys; en el cas de 
Tavèrnoles tenim 55 joves dintre aquesta franja d'edat. 
La primera de les jornades de participació tindrà lloc 
el proper 15 de febrer, amb l’objectiu de detectar les 
necessitats i inquietuds dels joves i poder començar a 
construir propostes i vies de comunicació.

Campanya de sensibilització i comunicació sobre 
residus municipals

El proper mes de febrer està previst l’inici d’una 
campanya de sensibilització sobre residus amb l’objectiu 
principal d’impulsar i millorar les recollides actuals de 
matèria orgànica, vidre, paper i envasos lleugers. La 
campanya consistirà en visites als domicilis del poble per 
part d’un equip d’informadors que explicaran als veïns 
els hàbits, les eines i els serveis disponibles per tal de 
reduir al màxim la generació de residus i de separar 

correctament les diferents fraccions.
Paral·lelament a aquesta campanya de sensibilització, 

el ple de l’Ajuntament va aprovar l’ordenança municipal 
de recollida de residus en el municipi de Tavèrnoles. 
Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels serveis 
destinats a la recollida de les deixalles i residus urbans 
produïts pels veïns de Tavèrnoles. Al mateix temps, 
l’ordenança vol ser una guia de consulta sobre quin tipus 
de residus són els admesos al punt de recollida municipal 
i quins cal ser gestionats a través d’una deixalleria.

Informacions Municipals

L'Ajuntament de Tavèrnoles rep de la Diputació de 
Barcelona el gestor d'informació d'activitats

El passat 21 de novembre el president delegat de 
l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona, Josep Llobet, va visitar Tavèrnoles i va 
lliurar a l'Ajuntament de Tavèrnoles l'aplicatiu de gestió 
d'informació d'activitats (GIA). El GIA permet la gestió 
de la informació de les activitats amb intervenció 
administrativa i la tramitació dels expedients d'activitats.

En acabar la presentació, que va tenir lloc al Centre 
Cívic de Tavèrnoles, l'alcalde Carles Banús va agrair 
a la Diputació el suport tècnic que aquesta presta 
als municipis, especialment a aquells que tenen 
limitacions pel que fa a recursos humans i econòmics 
com és el cas de Tavèrnoles. Així mateix, va valorar 
molt positivament poder disposar d'aplicatius com 
el GIA per facilitar els tràmits administratius de les 
activitats.

Valoració de Sant Galderic
El passat 21 d’octubre va tenir lloc a Tavèrnoles la Fira 

de Sant Galderic. Malgrat el temps, es van poder celebrar 
tots els actes previstos.

Unes 700 persones van assistir als diferents actes de la 
fira, ompliren els carrers del nucli del poble i consolidaren 
una fira que té ja cinc edicions.

La diada es va encetar amb la V Cursa de Sant Galderic, 
amb una participació de 130 atletes que van completar el 
tradicional recorregut de 10 Km pels senders del municipi.

Per altra banda, les més de vint parades guiaven el 
visitant fins a les activitats dutes a la part alta del poble. El 
contacontes amb llegendes de Tavèrnoles, jocs d’èpoques 
antigues i un taller d’horts urbans van estrenar les sales 
del nou centre cívic i tacabaren tots amb un públic satisfet. 
A la sala polivalent es podia contemplar la diversitat de 
pintures i escultures del rodenc Pere Esturi.

La Fira va finalitzar amb un concert de tarda a càrrec de 
Big Mama i Victor Puertas, que van delectar amb la seva 
veu, la seva guitarra i la seva harmònica, les més de 70 
persones que omplien la sala del Centre Cívic.

Cursos d’informàtica
Aquest mes de gener s’han iniciat novament els cursos al 

telecentre. Es tracta d’un curs de preparació per a l'obtenció 
del certificat ACTIC nivell bàsic, organitzat conjuntament 

pels ajuntaments de Tavèrnoles i les Masies de Roda.
La durada del curs és de 24 hores i s’hi han matriculat 10 

alumnes dels municipis de Tavèrnoles, les Masies de Roda 
i Folgueroles.
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Resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya
Aquests van ser els resultats a Tavèrnoles de les 

eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 
passat 25 de novembre:

D'un total de 241 electors, van exercir el dret a vot 215 

Dissolució del Consorci per a la Promoció Turística 
Vall de Sau-Collsacabra

Després que la Diputació de Barcelona comuniqués 
la seva sortida del Consorci Vall de Sau-Collsacabra, la 
resta de municipis que integraven el Consorci, entre els 
quals Tavèrnoles, van acordar iniciar els tràmits per a la 
dissolució. La liquidació del Consorci es va oficialitzar 
el passat mes de desembre un cop tots els municipis 

ratifiquessin en els seus respectius plens municipals 
l’acord de dissolució.

Un cop desaparegut el Consorci per a la Promoció 
Turística Vall de Sau-Collsacabra, l’Ajuntament, de comú 
acord amb les empreses privades de turisme del municipi, 
s’ha adherit a l’ens Osona Turisme promogut des del 
Consell Comarcal d’Osona per acollir-se a les actuacions 
de promoció turística que afectin al municipi de Tavèrnoles.

Ordenances fiscals i pressupostos municipals per 
al 2013

Durant el ple extraordinari celebrat el passat més 
d’octubre, l’Ajuntament de Tavèrnoles va aprovar per 
unanimitat les ordenances fiscals per a l’exercici 2013. 
Les modificacions aprovades van ser una baixada 
de l'IBI urbà del 0,94 al 0,90 i la puja de la taxa pel 
subministrament d'aigua en un 5,5% la quota de consum 
en el primer tram i un 8% en el segon i tercer tram; 
s’incorpora també un quart tram en la quota de consum. 
La resta d'impostos i taxes no han patit variacions i 
només s’han adaptat el text al de les ordenances tipus 

de la Diputació de Barcelona
Pel que fa als pressupostos municipals, aquests van ser 

aprovats durant el ple ordinari del mes de desembre amb 
els vots favorables dels grups de CiU i ERC, i els vots en 
contra del grup de TAV. El pressupost de l'Ajuntament de 
Tavèrnoles per al 2013 ascendeix a 371.064,72 € una, 
reducció respecte els del 2012 a causa, en gran part, de 
la disminució de les partides corresponents a inversions, 
però que ha mantingut els mateixos nivells pel que fa al 
pressupost ordinari.

Tant les ordenances fiscals com el pressupostos 
municipals poden consultar-se des del web municipal.

Mostra de Fragments de Pessebres
L'Ajuntament de Tavèrnoles, en col·laboració amb 

diferents agrupacions de pessebristes de Catalunya, 
ha organitzat la 1a Mostra de Fragments de Pessebres

L'exposició, ubicada a la Sala Polivalent de 
l'Ajuntament, ha constat de 23 fragments de pessebres 
que ha permès observar les diferents tècniques de 

treball dels pessebristes. Entre les obres de l'exposició 
n'hi havia del tavernolenc Josep Pagespetit, reconegut 
com a mestre artesà per la Generalitat de Catalunya 
l'any 2007.

La inauguració de la 1a Mostra de Fragments de 
Pessebres va tenir  lloc el diumenge 16 de desembre a 
les 12 del migdia, i es va poder visitar fins al 2 de febrer.

Informacions Municipals

    CiU: 127 (59,3%)
    ERC: 61 (28,5%)

    PSC: 8 (3,7%)
    CUP: 5 (2,3%)

    ICV: 4 (1,9%)
    PP: 3 (1,4%)
    C's: 3 (1,4%)
    SI: 2 (0,9%)

persones que representa un 89,2% amb els següents 
vots a partits:

Activitats de Nadal a Tavèrnoles
Aquestes passades vacances de Nadal s’han organitzat, 

des de l’Ajuntament de Tavèrnoles i la Comissió de 
Festes, un seguit de tallers i activitats adreçades a la 
quitxalla del poble. Així, els més menuts van poder 
participar d’un taller de cuina infantil amb l’elaboració 
de pastissos i broquetes que després van degustar tots 
els assistents. Una de les altres activitats va consistir en 
un taller de fotografia, en el qual, després d’una classe 
teòrica, la canalla va poder-se maquillar i participar d’una 
sessió de fotografia a càrrec de Jordi Vila.

Els altres dos tallers programats van consistir en una 
projecció d’una pel·lícula infantil amb berenar inclòs, i un 
taller de pintura i nadales a càrrec de Pilar Cabot.

Els punts àlgids de les activitats infantils va ser, però, 
l’arribada del patge reial i la ja tradicional Cavalcada de 
Reis de Tavèrnoles; on petits i grans van viure moments 
d’il·lusió i nerviosisme esperant que allò anotat a les 
cartes del reis acabés esdevenint realitat a la matinada 
del dia 6 de gener.
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L'ANC es presenta i crea les bases

El 25 de gener es presenta l’ANC (assemblea.
cat)  a Tavèrnoles amb el suport de l’ANC d’Osona i de 
Folgueroles. Van intervenir l’Antoni Vilà (organitzador de 
l’acte), l’Eulàlia Espona (coordinadora Comarcal), la Pilar 
Cabot i en Toni Anguera com a membres del consell 
Assessor de l’ANC.

Es va decidir entre tots els assistent crear una Assemblea 
local de l’ANC a Tavèrnoles per a dinamitzar l’empenta del 
poble cap a la Independència.

El dia 31 de gener es constitueix Tavèrnoles per la 
Indepèndencia, properament rebreu més notícies sobre 
els actes que s’organitzin.

Per a unir-vos com a membres podeu posar-vos en 
contacte a l’Ajuntament o bé a www.assemblea.cat/osona.

El duatló de Tavèrnoles, prova organitzada pel VIC-
ETB i l'Ajuntament del nostre poble va disputar la seva 
3a edició el passat 4 de novembre de 2012.

Enguany aquest duatló ha passat del gener al 
novembre, ha agrupat els Campions Nacionals de 
Catalunya per categories i ha estat prova inaugural del 
circuit català de duatlons de muntanya i lliga de clubs de 
la FCT 2013. 

Cal destacar els voluntaris, més de 50, del VIC-ETB 
per la seva predisposició i passió vers aquesta prova. 
Gràcies un cop més.

Pel que fa a la prova esportiva, cal destacar les 
victòries absolutes d’Ever Alejandro (CTSJA) i de Montse 
Martínez (CTG), així com la victòria per equips masculins 
de l'equip osonenc Club Triatló Prats de Lluçanès i en 
categoria femenina del Club Triatló Granollers. Així 
com els diferents campions nacionals de Catalunya per 
categories:

· Júnior masculí: Xavier Jové (CERR IGUALADA)
· Sub-23 masculí: Ever Alejandro Gómez (CT Sant  

     Joan de les Abadesses)
· Veterà I: Xavi Padrós (CN VIC-ETB)
· Veterà II: Santi Ribot (CT Granollers)
· Veterà III: Ramon Salvans (CN VIC-ETB)
· Sub-23 femenina: Kate Vall (CT Eix de Navàs)
· Veterana I: Cristina Rotxes (CT Eix de Navàs)
· Veterana II: Silvia Corbera (CT Granollers)

Cal remarcar que la prova de Tavèrnoles també va ser 
la 5a del circuit de duatlons de muntanya Terra Endins 
i que a falta de la darrera a Puig-Reig ja va definir els 
campions absoluts, Gabriel Crosas i Mariona Càtedra.

Aquesta prova s’està fiançant al calendari de duatlons 
de muntanya i, conjuntament amb la cursa de Sant 
Galderic, el nostre poble s’està convertint en un referent 
esportiu a la tardor del nostre país.

Resultats complets a www.triatlo.org

Duatló de Tavèrnoles
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Les escales de Foquers

Aquest indret que avui explico és ben conegut per tots. 
No fa falta donar gaires explicacions de com arribar-hi. 
És pràcticament segur que tots  hi hem passat alguna 
vegada.

Les escales del Foquers formen part del camí que 
uneix Folgueroles amb Tavèrnoles i és un clàssic dels 
excursionistes de la Plana i d’altres indrets, fruit de 
la  curiositat que desperta, i  de les moltes ressenyes 
excursionistes que en parlen.

Els veïns de Tavèrnoles i Folgueroles ens el sentim 
molt nostre, perquè de sempre ha estat el camí més 
curt entre aquests dos pobles. Però és evident que la 
part més curiosa del camí és el tros de les escales.  
Aquest llarg reguitzell de més de 300 esglaons de 
pedra, el podríem dividir en dos sectors. El primer i més 
important és força llarg i costerut. Té aproximadament 
286 esglaons i ens ajuda a superar sense gaire dificultat 
els 40 o 50 metres de desnivell fins a dalt del serrat.

El segon tram,  molt més curt, consta de 31 esglaons, 
surt de la casa i baixa fins a la font.  Aquest tros fou 
construït algun any més tard  i servia per facilitar les 
feines quotidianes d’anar a buscar l’aigua a la font,  
rentar la roba al safareig, o simplement per desviar 
l’aigua de la bassa, que llavors regava un seguit 
d’hortes que hi havia al costat del torrent.

Alguns de nosaltres hem sentit a dir que les va 
construir en Pere Verdaguer del Foquers que, durant 
molts anys, va ser el jutge de pau de Tavèrnoles, 
conegut popularment per en “vet és la causa”, frase 

que molt sovint intercalava en les seves converses. El 
que potser molts no sabíem és per quin motiu es varen 
construir, però he tingut la sort de poder escoltar el relat 
de la Pilar, filla d’en Pere i que us explico a continuació.

Sembla (segons recorda la Pilar del Foquers) que un 
dia, després d’unes intenses pluges, en Pere Verdaguer  
feinejava pels voltants de la casa, quan de cop i volta 
va sentir un rebombori i uns esglais que venien de dalt 
el serrat.  De sobte va veure aparèixer  pel mig del 
camí, i lliscant  a cops de cul i trompades el rector de 
Folgueroles  (....)  que de l’embranzida que portava va 
arribar pràcticament fins a baix a la casa.

En Pere, espantat, va córrer a auxiliar el pobre 
mossèn  masegat i ple de patacades i després de 
comprovar que només havia estat un ensurt sense 
gaires conseqüències,  va adonar-se’n  del perill que 
representava aquest baixant, i llavors en Pere  va  dir 
“- Això no pot pas ser, aquí cal fer-hi unes escales” 
i així va ser. Però en veure que ell sol no podria fer 
aquesta feixuga feina, va recórrer a l’ajuda dels veïns 
del Jutglar,  i en pocs mesos varen fer tota l’escala no 
sense dedicació i esforços.

Al cap d’un temps quan el Rector va veure aquella 
bona obra i en agraïment als qui hi van col·laborar 
va demanar a la Mercè Codina, dona d’en Pere, que 
preparés un bon dinar que ell ja pagaria  la despesa, i 
així ho van fer, van fer una bona cassola d’arròs amb 
conill  i se’l menjaren entre  tots.

Així que gràcies a  la relliscada del rector, avui  dia 
podem anar i tornar de Folgueroles passant per les 
escales del Foquers sense perill de caure de cul i 
deixar-hi la pell.

Antoni Vilà SerrabouRacons de la nostra història

Nou any, nova proposta.
Benvolguts veïns i lectors de La Rella, aquests dies, 

tot preparant els escrits de la revista i veient l’estat 
d’abandó d’alguns racons de la nostra història, m’ha 
semblat interessant fer-vos una proposta. M’agradaria 
convocar a totom que, d’una manera o altra, estigui 
interessat en recuperar alguns d’aquests racons del 
nostre municipi.

Per això caldria trobar un grup disposat a dedicar 
unes estones o uns dies a l’any per fer tasques de 
neteja i conservació del nostre patrimoni. Només 
caldria posar-nos d’acord, demanar els corresponents 
permisos i fer unes jornades de treball on podríem 
compartir les nostres habilitats, relacionar-nos com a 
veïns i, perquè no, compartir un bon esmorzar.

Des d’aquí doncs, voldria donar el tret de sortida a 
aquesta proposta, demanant a tots els que hi estiguin 
interessats que ho comuniquin a l’Ajuntament on els 
demanaran les dades de contacte, i poder fer així, 
una trobada per parlar-ne i començar a donar forma a 
aquest petit projecte.

Moltes gràcies per endavant.
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Exposició de fragments de pessebres

Aquest article és l’extracte d’una entrevista a Josep 
Pagespetit, al qual volem agrair la seva atenció i 
dedicació.

Després de més de 60 anys de caminades i dibuixos 
a Tavèrnoles, 40 anys de veí a Tavèrnoles, d’una 
exposició de dibuixos per la Fira de St. Galderic i d’un 
pregó de Festa Major, en Josep Pagespetit, animat 
per en Josep Colomer, fa uns anys, i ara acompanyat 
per l’Antoni Vilà, han projectat amb la direcció artistica 
d’Antoni Sazatornil, han fet realitat una il·lusió: compartir 
des de Tavèrnoles, la seva vida, l’afició als pessebres.

Una exposició amb un format únic i especial de 
pessebres de 60x60 cm, que deixa de banda el conjunt 
del pessebre i posa especial atenció en alguns detalls. 
Era important que totes les parts de l’exposició fossin 
visibles des de tot arreu, amb una il·luminació personal 
i homogènia i amb un pessebre central que unifiqués 
les parts.

L’agost passat es va posar fil a l’agulla presentant el 
projecte a l’Ajuntament, començant a fer córrer veus 
entre els pessebristes i explicant la idea i les condicions 
especials de l’exposició. La idea va tenir una acceptació 
desbordant i s’ha donat l’oportunitat de participar-hi a 
diverses persones que no ho havien fet mai.

El pessebrisme és un camí que t’obre la porta a tot: el 
dibuix, la pintura, el modelisme, l’arquitectura…

En aquesta mostra hi ha una representació de totes 
les tècniques i materials que utilitzen els pessebristes; 
el suro, el porexpan, l’espuma, el guix … així com que 
compleixin la perspectiva perfecta.

Segons Pagespetit: “el que em fa més feliç d’aquesta 
exposició és la bellesa invisible; davant d’aquests 
fragments de pessebre visibles, hi ha tota una història 
de fantasia invisible i fascinant. És com una trobada 
de sentiments, és com un aplec festiu on s’hi troba 
la col·laboració, l’ajuda i la il·lusió compartida. Hi ha 
sentiments de treball i el goig de fer les coses ben 
fetes per millorar el conjunt. I l’alegria de recuperar una 
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afició de vegades decaiguda i la sensació de sentir-
se valorat, i l’oportunitat de fer realitat un somni. Però, 
sobretot, el plaer de no sentir-se sol i compartir amb 
altres una afició i una manera de viure”.

Ha sorprès positivament la resposta dels de 
pessebristes, ja que malauradament alguns no hi han 
pogut participar. També l’afluència de visitants, com 
l’atenció dels mitjans de comunicació i les ressenyes 
d’especialistes que han visitat i n’han fet ressò. 

Tot això predisposa a repetir-ho en properes edicions 
al mateix emplaçament.

Ara toca decidir què es fa amb aquesta mostra, ja que 
se’ns ha demanat que pugui ser itinerant i que fins i tot 
algun pugui ser exposat permanentment a Barcelona.

“Catalunya, tradicionalment ha estat i és capdavantera 
en pessebrisme i en marquem la pauta. Tavèrnoles, 
sense cap dubte, ha estat la capital del pessebrisme 
d’enguany.”

Per a més informació podeu consultar a:
El9Nou del 4 de gener de 2013, article de Jacint Creus

Fotos i articles a: 
 https://www.facebook.com/LaRellaTavernoles
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RESUM DE L'ANY 2012
Acabat ja el 2012 és moment de fer balanç d'un any que ha sigut sec, amb un dia de pluja molt abundant, amb la 

temperatura mitjana normal, però amb molt fred al febrer i rècords de calor a l'agost.
 Entrem en detall amb una taula comparativa de l'any 2012 amb les dades mitjanes del període 2002 (origen dels 

registres)-2012

Plou i fa sol Pep Garriga

PARÀMETRE          2012  MITJANA 2002-2012 
TEMPERATURA MITJANA    13,5ºC      13,4ºC
DIES DE TEMPERATURA <0ªC        78         67
DIES DE TEMPERATURA>30ªC       59         49
PRECIPITACIÓ    607,2 L/m²  832,4 L/m²
DIES DE PLUJA         96        115
DIES DE TEMPESTA         17         24
DIES DE BOIRA         33         55
DIES DE NEU           4          6

A part d'aquesta taula comparativa cal destacar que:

 · El dies 4 i 5 de febrer vam enregistrar la 2a i 3a temperatura més baixa de l'estació amb -10,2ºC i 
-10,3ºC respectivament. La temperatura més baixa enregistrada és de -12,3ºC el dia 27-01-2005.
· El dia 17-04-2012 es produeix la glaçada més tardana en l'històric de l'estació amb -1,1ºC.
· Tenim el juliol més sec de l'històric de l'estació amb només 5,4 L/m², quan de mitjana cauen 67,9 L/m²
· Agost extremadament càlid amb 24,5ºC de temperatura mitjana, només superat per l'agost del 2003 amb 
24,6ºC. Superem en dos dies consecutius el rècord històric de l'estació, el dia 20 i 21 amb 38,3ºC i 38,1ºC. 
L'anterior rècord era de 37,6ºC el dia 14-08-2003.
· El dia 29-09-2012 cauen 101,4 L/m². Aquesta és la segona màxima precipitació caiguda en un sol dia. El 
rècord és del dia 13-09-2006 amb 126,6 L/m² en un sol dia.
· Desembre totalment sec. No s'enregistra ni 1 dècima.
· El 2012 és el segon any més sec en l'històric de l'estació amb 607,2 L/m². L'any més sec és el 2007 amb 
només 556,6 L/m²

    Recordeu que podeu consultar les dades de la següent manera:

    -Via web dades en temps real a: www.meteotavernoles.cat
    -A través del Twitter amb informació diària: @meteotavernoles
    -Full informatiu diari amb dades del dia anterior al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a Can Janot.

Resultats Raid de Moià i Sta. Susanna
El passat 20 d’octubre, a Moià, es va celebrar el 

Raid CEI de 120 km, en el qual vam participar amb el 
cavall Puntet NA D’O i la genet Clara Gómez Gorchs. 
Després d’una primera part on vam anar molt forts, al 
final vam quedar en 5a posició de la general. La cursa 
la vam començar a les 8 i vam acabar a les 5 de la tarda 
acompanyats per una climatologia molt bona.

Per la Puríssima, el 6 de desembre, es va celebrar 
el CEI tres estrelles a Sta. Susanna on no vam poder 
participar per la lesió al peu del Cavall Ares, un malaurat 
Aiguerol.  

El pròxim 16 de març, a Manlleu, es fa el CEI dues 
estrelles, de 120 km on participem amb el cavall Ares i la 
genet Clara Gómez Gorchs.

En la pròxima Rella us vull parlar de la matança del 
porc a  pagès.

Cavalls Miquel Dachs
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De llibres Sílvia Valero

Contes i llibres infantils i juvenils Mar Crous

LES LLUMS DE SETEMBRE

Autor: Carlos Ruiz Zafón
Editorial: Planeta
Preu: Butxaca 8.95€

Les llums de setembre és la història de la Irene i 
l’Ismael. La família de la Irene va a viure a la Badia Blava, 
perquè la seva mare, la Simone Sauvelle, ha trobat feina 
a la residència d’en Larzarus Jann, a Cravenmoor.

Hi ha misteri i intriga, i tot comença amb la mort 
d’alguna persona...

L’escriptor Carlos Ruiz Zafón, a 
part d’aquest llibre per a adolescents, 
també ha escrit El príncep de la 
boira, El palau de la mitjanit i Marina. 
Per a adults ha escrit L’ombra del 
vent i El joc de l’àngel, entre d’altres.

Personalment el llibre d’aquesta 
saga que més m’ha agradat ha estat 
aquest, perquè tota la història ha 
tingut molta intriga, i el personatge 
que més m’ha agradat ha estat la 
Irene.

LO QUE DICE LA CIENCIA 
PARA ADELGAZAR

Autor: L.Jimenez
Editorial: Create Space Independent 
Publishing Platform (21 de mayo de 
2012)
Preu edició impresa: 9,54.-€
Preu edició digital: 2,68.-€ 
(www.amazon.es)

Un cop passades les 
festes de Nadal, amb les 
corresponents sobretaules 
carregades de torrons, arriba el moment de fer-nos els 
bons propòsits de cara a l’any que encetem i, evidentment, 
el desig que no falta mai és el de cuidar-se o, dit d’una 
manera més clara, FER DIETA. Doncs bé, el llibre que 
us recomano no és un llibre de dietes miraculoses, ni 
tampoc presenta  la pedra filosofal de l’alimentació, però, 
des de la meva humil opinió, és un bon llibre de nutrició.

En les 242 pàgines de l’edició impresa traureu l’entrellat 
de molts mites relacionats amb l’alimentació, idees molt 
arrelades en els nostres hàbits d’alimentació que sembla 
que no són tan adequats com ens pensaven.  L’autor ens 
parla d’una manera molt clara i entenedora del que fem 
malament i el que podem fer bé i creieu-me quan us dic 
que moltes de les pautes marcades no són gens difícils 
de seguir.

És important remarcar que tot el contingut del llibre 
està basat en estudis científics, dels quals detalla els 
enllaços per confirmar que les seves paraules són 
serioses. Considero que aquest detall és molt important,  
perquè dóna el rigor que es mereix un tema tan seriós 
com l’alimentació.

Us animo a fer-hi una ullada. Si us sembla podeu 
entrar al bloc del llibre al següent enllaç: http://
loquedicelacienciaparadelgazar.blogspot.com.es/ on, 
a part de veure tots els continguts del llibre, us podreu 
descarregar d’una manera gratuïta les 30 primeres 
pàgines.

Receptes de Tavèrnoles

Ingredients:

· Una barra pa del dia 
abans tallat a llesques 
d’1,5 cm.
· Llet

· 2 ous
· Oli
· Sucre o mel
· Canyella

Es talla el pa en trossos d’1,5cm, es suca amb la llet i 
s’arrebossa amb l'ou. Un cop fet tot això, es fregeix amb 
abundant  oli calent, després es treuen i es posen sobre 
paper absorbent per treure l'excés d'oli. Per acabar,  es 
tira el sucre o la mel, per sobre, i un polsim de canyella.
És millor servir-ho tebi.

És una recepta que s’utilitzava per aprofitar el pa.

TORRIJAS (Torradetes de Santa Teresa)

Montse Gomez
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TROBADA DE CAÇADORS DE COLLES 
SENGLANAIRES

Benvolguts veïns,

Aquest any passat, la colla del senglar de les Guilleries 
va portar a terme la Primera Trobada de Caçadors de 
Colles del Senglar d’Osona i rodalies, juntament amb 
la colla de Rupit-Pruit-Tavertet-Vilanova de Sau i la 
colla de l’Esquirol.   A la comarca, mai no s’havia fet  i 
vam pensar que ja era hora de provar-ho. Actualment 
el col·lectiu de caçadors que ens dediquem a caçar 
el senglar som majoria, i vam voler buscar un motiu 
per trobar-nos, tant els de la comarca com els de les 
rodalies.

Vam convocar, entre les de la comarca i les rodalies, 
unes 50 colles del senglar, d’Aiguafreda a Ripoll 
i de Sant Hilari a la Colònia Rosal de Berga, colles 
petites i colles grosses, totes les que nosaltres vam 
poder localitzar sense ànim de deixar-nos-en cap, ja 
que totes hi tenien cabuda, com és lògic. La nostra 
principal finalitat era la de poder reunir el màxim de 
colles senglanaires per tal de poder-nos conèixer 
més, compartir experiències, problemes amb què 
ens trobem per practicar el nostre esport, millorar 
la comunicació entre colles, etc. Vam reunir més de 
20 colles, per la qual cosa considerem que un dels 
objectius que buscàvem es va aconseguir.

Els actes que vam fer durant la trobada van consistir 
en una exposició de taxidèrmia (caps de senglars, 
cabirol, ullals de senglar,... ) i una projecció de 
pel·lícules de colles de la zona a la sala cultural de 
l’antic Ajuntament de Folgueroles. A la zona de la 
Demunt, vam portar-hi a terme l’exposició de gossos 
del senglar, on van participar-hi 30 cobles de gossos, 
amb la presència d’uns 200 gossos aproximadament. 
I, finalment, vam fer un dinar de germanor, en el qual 
vam ser unes 230 persones.

Com a resum, les nostres expectatives es van 
complir, sobretot amb la presència de tants gossos, 
ja que per als caçadors del senglar és la salsa de la 
cacera, i amb la presència de membres de pràcticament 

totes les colles convocades durant el transcurs de la 
trobada. Podíem ser més o menys, però la gent va 
sortir contenta i, a més, la pràctica totalitat de la gent 
que va venir eren caçadors del senglar. Creiem que 
va ser com volíem, “ la festa del caçador del senglar “.

Ja sé que els caçadors som un col·lectiu no gaire 
ben vist per part de la societat. Penseu que l’esport 
que practiquem s’ha portat a terme des de l’inici de 
la humanitat. Encara que l’evolució de l’home en el 
temps  ha canviat moltes coses, aquesta ha estat una 
de les tradicions que ha perdurat a través dels segles. 
Actualment, l’esport que practiquem us diria que és 
necessari. La gestió en la població dels senglars és 
necessària. Durant aquests darrers anys, la seva 
població ha augmentat molt a causa de molts factors, 
tots  per culpa de l’acció de l’home i no precisament 
pels caçadors (despoblació rural, estat dels boscos...). 
Això ha provocat problemes greus a l’agricultura, 
problemes en accidents de trànsit, alteració en 
la biodiversitat d’hàbitats,... per la qual cosa és 
necessari el seu control. Aquesta temporada passada 
només a la comarca s’han caçat uns 2.000 senglars. 
Imagineu-vos el que podria passar si  no es fes cap 
control.  Nosaltres volem anar a caçar el senglar, 
però penseu que també som els primers que volem la 
seva presència. A part de caçar-los, som un col·lectiu 
que  gaudim cada setmana de la nostra natura. Vivim 
en una zona que és privilegiada. A vegades anem a 
conèixer altres zones, però si us pareu un moment a 
observar els nostres cingles, els boscos, les plantes..., 
tot això és espectacular i  ho hem de conservar per al 
futur dels nostres fills.

Cacera Joaquim Montaña Sala 
(Membre de la Colla del Senglar de les Guilleries)



13

Receptes de Tavèrnoles

1. Posem una cassola al foc amb el caldo de pollastre, 
pernil, porro i pastanaga. Ho escalfem a foc lent mitja hora.
2. Passada la mitja hora, afegim a la cassola el pa sec que 
hem torrat molt finament , i ho deixem coure tot uns minuts 
més, fins que espesseixi.
3. Fem les pilotilles petites amb carn picada de porc, ou i 
all i julivert.
4. Passem les pilotilles per un recipient amb farina i les 

marquem en una paella amb força oli.
5. Traiem les pilotilles de l'oli de la paella i les deixem 
reposar a sobre de paper de cuina perquè deixin anar 
l'excés d'oli.
6. Ara afegim les pilotilles a la sopa de la cassola i deixem 
que cogui tot plegat fins que les pilotilles quedin fetes.
7. Abans d'emplatar la sopa hi afegim unes gotetes d'oli i 
bon profit!

SOPA TORRADA AMB PILOTILLES

A mesura que anem entrant en el món de busseig 
anirem descobrint diferents activitats. Una  és la visita 
a derelictes o el que és el mateix: restes de vaixells 
enfonsats. Aquí comences a descobrir un món nou i 
diferent del busseig. No tot són peixos. Podem barrejar 
les estructures construïdes pels homes amb la fauna i 
la flora marítima. Ara explicaré a grans trets derelictes 
visitats.

Començarem pel Reggio, un vaixell de transport 
de trens i persones que es va rehabilitar com a sala 
de festes i que per diferents motius va ser enfonsat a 
Ll'Estartit per poder ser visitat pels bussejadors. És un 
vaixell que està a uns 32-35 metres de profunditat i que 
està molt deteriorat. Aa causa  d’aquesta profunditat, és 
una immersió ideal per fer amb nitrox, però de la part 
més teòrica, ja en parlarem un altre dia.

A Palamós  trobem el Boreas. És un vaixell molt més 
petit que està a 32 metres de profunditat. Es tracta d’un 
derelicte fàcil i ben conservat.

Per acabar, parlarem del Thistlegorm. A aquest és 
una mica més complicat d’arribar-hi a causa de la seva 
localització, ja que hem de viatjar fins a Sharm, al Caire. 
Però és una cita obligatòria per a qualsevol bussejador. 
El Thistlegorm és un vaixell de càrrega anglès de 126,5 

metres d'eslora requisat pels militars a la Segona Guerra 
Mundial. Va ser abatut el 1941 per un avió alemany, el 
“Heinkel 111s”, quan transportava material militar. El 
Thistlegorm va ser oblidat fins no fa gaires anys, quan 
el comandant Costeau, finançat pel govern anglès, el va 
trobar. Hi ha moltes històries curioses referents a aquest 
derelicte, com per exemple que no es van facilitar les 
coordenades de la seva ubicació fins molt temps després 
del seu enfonsament. Però deixem la història i parlem de 
busseig. És un vaixell espectacular, molt ben conservat i 
amb una immersió no en tens prou. Nosaltres en vàrem 
fer 4 i no ho vàrem veure tot. La més espectacular va ser 
la primera, que va ser de nit, però això també ho deixarem 
per un altre dia. Una de les parts més interessants i 
maques són les bodegues, que estan plenes de camions 
i motocicletes militars. També es poden veure moltes 
botes i caixes de municions. També observàrem el forat 
creat per la bomba. A l'exterior podreu visitar l’àncora, 
la cadena i l’hèlice que feia moure el vaixell, que  
impressionen molt per la seva mida.

Com a curiositat també tenim el Yolanda., El vaixell 
mateix no es pot visitar perquè és a 160 metres, però la 
càrrega que portava sí,  que eren wvàters. És un vaixell 
espanyol que va naufragar el 1980.

Cal recordar que per visitar derelictes és necessària 
una titulació especial.

Derelictes, un altre món per visitar Dani Crous

1L de caldo de pollastre
100 grms de farina
200 grms de pa torrat

300 grms de carn picada de porc
1 ou
Oli, all i julivert

Ingredients aproximats per a 4 persones:
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Historiam est magistra vitae
Aquesta vegada la història no fa referència a un misteri, 

sinó a un fet insòlit.
Era al bar un matí d’estiu i la tertúlia de les 10, després 

d’esmorzar, es va decantar cap a temes poc habituals: 
filosofia, història, arqueologia...

En aquesta conversa em vaig quedar només amb un 
senyor d’un poble proper. Tot seguit el tema es va centrar 
en el nostre municipi: Sant Feliuet, la pedra del Sacrifici, 
el Dau, la pedra de les Bruixes, el rec de la Fàbula.

Em va sorprendre el grau de coneixement històric 
que ell tenia del nostre municipi, però més gran va ser 
la sorpresa quan em va dir que havia excavat al peu 
de la pedra del Sacrifici durant els anys 60 del passat 
segle a les ordres del doctor Junyent, juntament amb el 
mossèn Antoni Pladevall i el senyor Cassany. Disposa de 
documentació gràfica, permisos de l’època i fotografies 
del senyor Esclusa

Va participar entre d’altres coses en l’extracció dels dos 
esquelets de més de 5.000 anys d’antiguitat, exposats al 
Museu Episcopal de vic. Fins i tot em va dir que tenia 
la custòdia d’un crani i dos fèmurs que foren extrets en 
aquesta excavació. Finalment es va oferir a regalar-me 
aquesta joia arqueològica sempre que no fes pública la 
seva identitat.

Davant d’aquest fet per a mi extraordinàriament insòlit, 
em vaig assessorar amb arqueòlegs per tal de fer les 
coses correctament i al mateix temps aconseguir que 
aquest antic tavernolenc torni a descansar al seu i nostre 
municipi. Entenc que ha de ser l’Ajuntament el dipòsit 
legal per a aquest tresor arqueològic, i per això en vaig 

oferir la seva custòdia, perquè vaig considerar que el nou 
centre cívic disposa d’una sala destinada a un futur centre 
d’interpretació o petit museu.

El fet és que han passat dos mesos i encara no he rebut 
resposta per part del consistori. Ni tan sols per formalitzar 
una reunió que jo mateix vaig proposar amb experts en 
l’estudi del món iber. No cal dir que el descobriment de 
noves restes d’ibers a la pedra del Sacrifici pot canviar el 
context, ja que demostra l’existència d’un poblat encara 
per conèixer.

No és just ni em correspon seguir guardant aquest 
crani, una important peça digna d’un museu. Per això en 
cedeixo la custòdia al Centre d’Interpretació Arqueològica 
de Catalunya, amb un contracte en què es possibilita la 
seva recuperació per part de l’Ajuntament de Tavèrnoles, 
un cop aquest es comprometi amb la cultura i disposi d’una 
custòdia legal per a qui possiblement es pot conèixer com 
el tavernolenc més antic. 

Misteris de casa nostra Josep Colomer

La Rosa en el record Pilar Cabot

La notícia va córrer com un núvol lleuger. Com un núvol 
fosc i lleuger. Acabàvem d’estrenar el 2012 i encara l’aire 
portava ressons de brindis de felicitat. L’impacte fou 
duríssim: La Rosa, la nostra Rosa, havia mort.

Sabíem que era a l’hospital però molta gent, entre 
la qual m’hi compto, fèiem del desig esperança i ens 
entestàvem a creure que es recuperava. Mai no em va 
passar pel cap que no la tornaria a veure al restaurant. 
Mai no em va passar pel cap que la Rosa desaparegués 
del nostre dia a dia. 

La Rosa era una flama viva, una de les energies de 
Can Janot. Feinera més que la feina, sempre la trobàvem 
disposada a cuidar-nos. Sí, ens cuidava. I ens donava 
afecte.Ens estimava i l’estimàvem.

Temps era temps, ella i en Joan van decidir plantar-
se a Tavèrnoles i tirar endavant el seu comú projecte 
de futur.Venien de la Vall d’en Bas ( en Joan, garrotxí; 
ella,vidranesa) i tenien un únic fill, en Josep. Ja instal.lats 
aquí, la crida de la vida prou  impetuosa, van fer créixer 
la nissaga portant al món la Marina.

De les qualitats humanes de la Rosa i d’en Joan en 
podríem parlar llargament. Ens ha vagat de conèixer el 
seu tarannà de bona llei; de gent de bé.Un tarannà que 

deu ser marca de la casa perquè segueix intacte en les 
noves generacions.  

Per a mi, el seu veïnatge ha estat i és un valor sòlid. 
Són moltes les coses que els he d’agrair i els agraeixo. 
Tornant a la Rosa, permeteu-me que us faci cinc cèntims 
d’un episodi que em va emocionar profundament:

 Els dies després de jo quedar vídua de l’Armand, 
la Rosa es desvivia per fer-me costat. No li agradava 
veure’m dinar sola i, per bé que aquella era una hora 
d’activitat a la cuina,  ho deixava tot per fer-me companyia. 
Venia a asseure’s amb mi i em donava conversa. No 
cal dir que la seva presència i les seves paraules em 
conhortaven. Això no obstant em sabia greu que, per 
causa meva, trastoqués el seu ritme de feina. Quan li 
vaig dir que no patís, que fes la seva, que jo ja estaria 
bé, va contestar-me “Ui, no.Si et deixo sola podries fer 
pensaments tristos.”.

La Rosa: Li coneixíem el puntet una mica trapella, 
saludable i simpàtic, que ens la descobria jove. I li 
sabíem l’amor a la família, la bonesa dels sentiments, 
la tendresa. Una tendresa, val a dir-ho, que trobem 
reflectida en els versos que el seu fill li dedica i que són 
escrits des de l’enyorament i des de la tendresa estant.
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La nostra resposta no pot ser una 
altra que sí, que la crisi que patim 
fa que s’hagin de canviar diversos 
aspectes del Festival de Música 
de Tavèrnoles. En tot cas, primer 

s’han de respondre altres preguntes:
1. Es considera important o, si més no, interessant dur 

a terme un projecte musical  d’aquest tipus en un 
poble com el nostre? Volem que se’n parli en termes 
diferents als estrictament gastronòmics o paisatgístics?

2.És considera positiu dur a terme una activitat 
que bàsicament serveix per complementar la marca 
Tavèrnoles amb cultura a Osona?

3.Es vol dotar els tavernolencs d’una activitat amb la 
qual es poden implicar i participar com a organitzadors o 
com a públic?

Si es respon a aquestes preguntes de manera 
afirmativa, només cal redefinir el model que, segons la 
nostra opinió, és la part més fàcil:

1. Cal pensar una programació que sigui assequible 
econòmicament i que, sense renunciar a una determinada 
qualitat, cerqui l’originalitat i novetat de les propostes.

2. Si s’assoleixen els reptes del primer punt, el Festival 
no hauria de tenir cap problema per ser present al mitjans, 

tot i que aquest punt demani força temps de dedicació i la 
suficient i correcta difusió.

3. No es pot renunciar a cap ajut públic i s’ha de treballar 
per a l’obtenció d’un mínim finançament privat.

4. Cal potenciar els aspectes que envolten el fet musical 
estricte, com l’adequada potenciació del patrimoni 
arquitectònic, la rebuda i atenció al públic assistent, la 
realització de determinades activitats complementàries, 
etc.

En definitiva, la crisi i el desconeixement de la 
matèria no poden ser l’excusa per eliminar o desvirtuar 
completament el Festival de Música de Tavèrnoles, que 
ha sigut un petit miracle a la nostra comarca i que, un cop 
passada la situació actual, pot tornar a ser un Festival de 
referència. La música clàssica, el paisatge i l’arquitectura 
han estat un reclam que han fet que el nostre poble es fes 
visible dins l’àmbit comarcal i nacional i, com hem pogut 
comprovar, el nostre festival ha atret una gran quantitat 
de públic de l’entorn i d’arreu de Catalunya.

El lideratge de l’Ajuntament i, sobretot, la complicitat i 
implicació dels veïns són les condicions indispensables 
per continuar. Podem comptar amb això o ens fa molta 
mandra?

Des del grup d’ERC creiem que 
veient la situació global actual no 
seria lògic mantenir el format del 
Festival de Música que s’ha fet fins 
ara. Les dificultats econòmiques 

que té el nostre país per mantenir aspectes bàsics de 
l’estat del benestar (salut, educació i prestacions socials) 
fan que no sigui ètic no seguir la mateixa línea de 
contenció de la despesa en aquests esdeveniments.

Tot i ser els principals partidaris a fomentar la cultura 

al nostre poble creuríem adient reduir la despesa que 
comporta aquest Festival i oferir un format diferent i 
adaptat a la nova situació sense perdre’n l’essència.

Des del grup d’ERC veiem necessari simplificar l’oferta 
i aprofitar altres actes que es fan durant l’any per encabir-
hi diferents actuacions, que amb una bona promoció 
poden ser molt ben acollides i una mica més populars. 
Amb això asseguraríem reduir la despesa, però no 
renunciar a continuar oferint una oferta cultural d’un bon 
nivell com fins ara. 

La idea que el poble de Tavèrnoles 
pogués tenir un Festival de Música 
ha estat sempre molt ben acollida pel 
grup municipal de CiU, i ja des dels 
seus inicis el Festival ha tingut sempre 
el suport dels diferents regidors que el 

nostre grup ha tingut a l’Ajuntament. Sempre hem entès 
que el Festival de Música ha de ser un element més de 
promoció del poble i al mateix temps ha de permetre als 
veïns de Tavèrnoles poder fruir de concerts de gran nivell 
en un entorn privilegiat.

Així, des de l’Ajuntament i la comissió organitzadora, 
s’ha intentat que cada edició el Festival de Música 
complís aquests requeriments sense que això suposés 
un sobrecost per als pressupostos municipals. I això ha 
estat possible gràcies a les subvencions rebudes i a la 
implicació  de diversos patrocinadors privats.

Les dificultats detectades en la darrera edició del 
Festival de Música de Tavèrnoles per assolir la totalitat 
dels objectius ens ha de fer replantejar el format que 
havia assolit les darreres edicions.

Des del grup municipal de CiU creiem que el Festival 
de Música de Tavèrnoles no pot mantenir l’elevat grau 
de professionalitat que havia assolit, en gran part per la 
imminent davallada de patrocinadors privats i pel fet de 
no poder assegurar les subvencions de la Generalitat. 
Cal valorar, i així ho farem, la possibilitat que el Festival 
recuperi la seva essència inicial: la promoció del municipi 
i que els veïns de Tavèrnoles frueixin de bona música.

Un nou format que hauria d’apostar per donar a 
conèixer nous valors de la música, especialment aquells 
músics de la comarca, i ampliar el ventall de l’estil de 
música que fins ara havia protagonitzat el programa del 
Festival de Música de Tavèrnoles.

Política Municipal

Creieu que s'ha de mantenir el format actual del Festival de Música?
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Troba els noms de 10 masies de Tavèrnoles:

BOIX
COROMINES
FOQUERS
JOGLAR
MALGOIG
NOGUERA
PANDIS
REDOS
REGUER
SOLEIA

l 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 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:
· Monitor/a de lleure
· Corrector/a de català
· Cuiner/a i ajudant de cuina
· Fisioterapeuta
· Mecànic de turismes i motos

I algunes més, per a ampliar la informació podeu consultar:
http://www.oficinajoveosona.blogspot.com

Ofertes de treball al Punt Jove

Quant temps és un any?
És etern per a l’infant,
per a l’adult un instant.
Un cicle de vida
de somnis perdut.
Un món de records,
d’enyorança i plors.
Quant temps és un any?

   Josep Colomer

A la mare

El còmic Sopa de lletres

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

https://www.facebook.com/LaRellaTavernoles

Sergi Dachs

 Trobareu la solució al
Facebook de la Rella


