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Núm. 26 - Maig de 2013

Avui la mare ens fa sortir.
“Au, xicarrons, veniu amb mi.
Ha arribat l'hora d'assajar les tendres ales, i volar!
Entre el fullatge, prop del niu, després farem l'aperitiu.”
El niu de casa és un palau enmig del verd, sota el cel blau.

Pilar Cabot
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Aquest mes de maig s’han complert dos anys de 
les darreres eleccions municipals, per tant ens 
trobem a l’equador de l’actual legislatura. És un 
bon moment per avaluar la tasca feta des de 
l’ajuntament i la planificació de les actuacions 
previstes cara als propers dos anys, però el reduït 
espai d’aquesta columna fa difícil enumerar-ho 
tot; ja trobarem millor ocasió per fer-ne un extens 
balanç.

Permeteu-me, però, destacar un parell de fets que 
recentment han sortit als mitjans de comunicació 
comarcals i d’abast més nacional. Uns fets que 
ajuden a exemplificar la manera de treballar de 
l’actual equip de govern. El nivell del deute viu 
de l’ajuntament i el grau de transparència de la 
pàgina web municipal.

Un curós anàlisi de costos i la bona gestió 
econòmica de les finances municipals han 
permès que l’any 2012 l’Ajuntament de Tavèrnoles 
retornés la totalitat dels crèdits bancàris existents, 
baixant el deute viu de l’ajuntament fins al nivell 
de zero. En els moments actuals és important 
que l’Ajuntament no tingui endeutament, ja que 
això permet poder obtenir finançament en casos 
d’urgència o d’imprevistos.

Pel que fa nivell de transparència del web, crec 
que ens ha d’enorgullir que el web municipal de 
Tavèrnoles sigui el més ben valorat d’entre tots 
els municipis catalans amb una població inferior 
als 1000 habitants. La voluntat de voler posar 
la informació municipal al servei dels veïns es 
referma amb petits reconeixements com aquest.

Són, com deia anterioment, dos simples fets 
que posen de manifest la bona feina i el tarannà 
que es pretén impulsar des de l’Ajuntament de 
Tavèrnoles. El compromís, a l’equador de la 
legislatura, contínua sent el mateix: l’interès 
general ha de tenir sempre la prioritat més 
elevada.
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Naixements i defuncions

Breus

DEFUNCIONS DE GENER A ABRIL DE 2013:

Montserrat Parés Puyols c/ pla de les Ballades, 3, el dia 
11/04/2013

NAIXEMENTS DE GENER A ABRIL DE 2013:

- Arnau Vila Parés, Can Pillet el dia 21/04/2013

- Roc Arronyo Montmany, El Castell de Savassona, el dia 
22/01/2013

- Núria Serra Masramon, C/ Pla de les Ballades, 5, el dia 
03/04/2013

HABITANTS FINS EL DIA D'AVUI: 

160 homes, 159 dones.

Festes de Sant Isidre

El Passat dissabte dia 11 de maig es va celebrar el 
concert de presentació del llibre Recull de partitures 
del Curs Rural al centre cívic del poble de Tavèrnoles. 
Cal dir que es va fer un concert previ amb el mateix 
format al conservatori de Vic el passat dijous dia 8 de 
maig.

El Curs Rural és un curs intensiu d’acordió diatònic 
i violí que s’emplaça Cases Altes de Posada, (Sant 
Llorenç de Morunys) la darrera setmana del mes 
d’agost. En podeu trobar més informació a www.
cursrural.com

El concert a Tavèrnoles va ser distès i va fer 
gaudir i emocionar als assistents que escoltaven 
atents l'acordió d'Ignacio Alfayé, d'Aleix Armengol i 
de Marc del Pino, i el violí de Coloma Bertran i de 
Carlos Gonzalvo, que varen interpretar composicions 
musicals del nou llibre. Aquest Recull conté 
composicions pròpies dels autors i temes de la música 
tradicional catalana i Europea.

La celebració de Sant Isidre va tenir continuïtat 
el diumenge 12 de maig amb la missa en honor al 
Sant i posteriorment amb l’espectacle d’animació “La 
Deixalleria” i l’exposició dels resultats de la campanya 
de millora de recollida selectiva a 
Tavèrnoles.

El dimarts 14 de maig va tenir lloc 
la tradicional foguera de Sant Isidre, 
enguany amb botifarrada popular i 
ambientació musical a càrrec del 
grup DUET”U”. Com a preludi de 
la foguera, es va presentar el llibre 
de Pilar Prat, veïna de Tavèrnoles, 
titulat “Garbell de receptes”.
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Un estudi de la UAB sobre la transparència dels webs 
municipals situa en un lloc destacat el de Tavèrnoles

El web de l'Ajuntament de Tavèrnoles mereix una 
valoració especialment positiva perquè, tot i que 
correspon a un municipi dels més petits de Catalunya, 
ofereix una informació per la qual ha obtingut un 59% 
d'indicadors positius.

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la UAB ha elaborat un informe sobre 
la transparència i la informació que els ajuntaments 
proporcionen a les seves pàgines webs. L’estudi té com 
a punt de partida el Mapa de les Bones Pràctiques de 
la Comunicació Pública Local i fa una avaluació dels 
recursos que ofereixen els ajuntaments als seus webs per 
informar els ciutadans.

D’aquesta anàlisi dels webs municipals destaquen 
els que han merescut una puntuació de més del 50% 
d'indicadors positius, entre ells el de Tavèrnoles. 
Concretament el web municipal de Tavèrnoles ha obtingut 
una valoració del 59%, sent l'únic web dels 479 municipis 
catalans amb menys de 1.000 habitants que supera el 
50% dels indicatius escollits per fer l'informe. En l’àmbit  
d'Osona, i segons l'informe elaborat per la UAB, el web de 
Tavèrnoles ocupa el segon lloc pel que fa a transparència 
darrera el web de Vic (73%) i davant del de Manlleu (54%).

L'anàlisi ha tingut en compte qüestions com ara la 
informació sobre els representants polítics i la seva 
tasca, les ordenances municipals, els plans urbanístics, 
els pressupostos, els programes d'actuació municipal, 
presència a les xarxes socials i eines de participació 
ciutadana.

Des de la rgidoria de Noves Tecnologies fa temps 
que s'estan duent a terme actuacions en la millora dels 
continguts 
del web 
municipal i 
des de l'equip 
de govern es 
continuarà 
treballant per 
assolir noves 
fites en un 
aspecte tan 
important 
com és la 
transparència 
i la informació 
que es 
proporciona 
als ciutadans.

La Diputació de Barcelona concedeix més de 163.000 
euros a l'Ajuntament de Tavèrnoles

La Diputació de Barcelona ha aprovat un paquet de 
subvencions de 163.874,75 euros a l'Ajuntament de 
Tavèrnoles en 
el marc del Pla 
"Xarxa de Governs 
Locals 2012-
2015", de suport 
i concertació 
als diferents 
ajuntaments de 
la província de 

Barcelona.
L'Ajuntament s'ha adherit al Pla amb l'objectiu de poder 

finançar aquelles inversions necessàries per al bon 
funcionament del municipi. Concretament la Diputació de 
Barcelona ha concedit una partida de 50.000 € per a la 
millora d'equipaments municipals; una segona partida de 
15.012,62 € per a la millora de l'entorn de l'Església de St. 
Esteve de Tavèrnoles, i una tercera partida de 98.862,13 
€ per a la 2a fase de la millora de la xarxa d'aigua potable.

Aquestes actuacions es troben recollides a les diferents 
prioritats del Programa d'actuació municipal i està previst 
que es puguin portar a terme durant aquest any 2013 i 
començament del 2014.

Informacions Municipals

La regidoria de Medi Natural destina 6.455 euros en 
subvencions per a l'arranjament de camins.

El passat mes de febrer 
l’Ajuntament de Tavèrnoles 
va aprovar les bases i 
la convocatòria per a la 
concessió de subvencions 
per l'arranjament de camins.

Des de la regidoria de 
Medi Natural es volen 
potenciar les actuacions de 

millora de la xarxa de camins del municipi, en especial 
aquells d'ús públic que donin accés a habitatges habitats 
de forma permanent i aquells que formin part de la Xarxa 
Viària Bàsica segons el Pla d'actuació municipal per a 
emergències en cas d’incendis.

Per aquest motiu s'ha promogut la convocatòria d'unes 
subvencions destinades a tal efecte amb un import 
total de 6.455 €. El període de sol·licitud va de l'1 fins 
al 30 d'abril, i l'actuació d'arranjament ha d'haver estat 
executada entre l'1 de gener i el 30 de novembre del 
2013.

Núria Serra pren possessió com a nova regidora de 
TAV (Tavèrnoles Actiu).

El ple del passat 25 de febrer va prendre coneixement 
de la presa de possessió de Núria Serra Palau com 

a nova regidora. Núria Serra ha 
substituït a Pilar Muntal Parés 
com a regidora electe del grup de 
Tavèrnoles Actiu.
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Informacions Municipals

Presentació als veïns de Fussimanya de la proposta 
d'ordenació de l'urbanització dins el nou POUM

L'Ajuntament de Tavèrnoles va convocar els veïns de 
Fussimanya per informar de primera mà dels avenços 
que s'han fet dintre del POUM per legalitzar l'urbanització 
de Fussimanya. A la reunió, celebrada el passat 5 d’abril, 
van assistir-hi una cinquantena de veïns.

Durant la seva intervenció l'alcalde va explicar el 
treball fet els dos darrers anys per consensuar una 
solució factible i viable per a l'urbanització. En aquest 
sentit Banús va destacar la bona voluntat presentada 
per les diferents parts implicades (administració de la 
Generalitat, Ajuntament de Tavèrnoles, Associació de 

Veïns i propietaris afectats) per arribar a la proposta que 
contemplarà el nou POUM de Tavèrnoles.

Per la seva part l'arquitecte redactor del POUM, 
Ramon Colomer, va detallar la solució de Sol Urbà No 
Consolidat per a Fussimanya, explicant que s'havia fet 
una gran tasca de reducció, ajust i reubicació de les 
superfícies afectades per tal que Urbanisme i Medi 
Ambient acceptessin la proposta de l'Ajuntament. 
Colomer va explicar també la normativa urbanística amb 
la que es regiria el sector, així com els passos a fer un 
cop hi hagués l'aprovació definitiva del POUM.

Un cop finalitzada l'exposició els veïns assistents van 
poden resoldre els dubtes i qüestions sobre el procés, 
així com també van aprofitar per posar de manifest 
que veien amb bons ulls la solució proposada per 
l'Ajuntament de Tavèrnoles. Durant les intervencions 
l'alcalde va remarcar que pel que fa a Fussimanya "mai 
s'havia estat tan a prop de poder arribar tan lluny" i va 
encoratjar els veïns a continuar units com fins ara en tot el 
procés, especialment en el moment de constituir la Junta 
de Compensació que serà l'encarregada d'executar la 
futura urbanització del sector.

El diumenge 21 d'abril Tavèrnoles va celebrar la 
diada de Sant Jordi

Sota el nom de SANT-JORDIADA, la regidoria de 
Cultura va organitzar uns tallers de dansa i de poemes a 
la terrassa de la Sala Polivalent.

Durant gairebé dues hores el grup DUET”U” va 
amenitzar el taller de danses populars. Els assistents 
van poder practicar valsets, sardanes i d'altres danses 
amb l'acompanyament del violí de la Coloma, l'acordió 
d'en Marc i les indicacions de l'Alba.

Per la seva banda la poetessa tavernolenca, Pilar 
Cabot, va conduir un taller d'escriptura de poemes, 
en què grans i petits van poder elaborar targetes 
personalitzades per acompanyar la rosa de Sant Jordi.

Paral·lelament a aquest acte, l'Assemblea Local de 
Tavèrnoles va tenir muntada la parada a la mateixa 
terrassa on es podia adquirir marxandatge vinculat 
amb l'ANC i posteriorment van oferir un petit aperitiu als 
assistents.

Un cop finalitzats els tallers, la comitiva de l'Assemblea 
Local va desplaçar-se cap a La Placeta on es va hissar 
una estelada que onejarà de forma permanent a l'entrada 
del municipi de Tavèrnoles.

El Festival de Música de Tavèrnoles es pren un 
descans

El Festival de Música de Tavèrnoles es va començar 
a gestar l’any 2008 quan un grup d’amants de la música 
van proposar a l’Ajuntament organitzar concerts de 
música clàssica al municipi, aprofitant l’entorn i els espais 
romànics de Tavèrnoles. Una aposta que sempre ha 
comptat amb el suport econòmic de diferents empreses 
i entitats de la comarca, així com la col·laboració dels 
veïns a l’hora de dur a terme aquesta tasca.

La suma de totes aquestes aportacions ha permès 
que el Festival anés madurant i assolint uns molt bons 

nivells de qualitat artística; tot un repte de contínua 
millora any rere any. Així s’ha aconseguit en cadascuna 
de les quatre edicions en què s’ha celebrat el Festival de 
Música de Tavèrnoles, tot i les dificultats pressupostàries 
de la darrera edició. Davant d’aquesta disjuntiva, i tenint 
en compte l’actual incertesa de finançament, s’ha optat 
per fer una aturada del Festival de Música de Tavèrnoles. 
Aquest 2013 no hi haurà 5a edició del Festival i ens 
volem prendre aquest any com un període de guaret, 
un repòs a l’espera de poder reprendre el Festival de 
Música de Tavèrnoles quan les condicions siguin més 
favorables.
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ANC Tavèrnoles

El passat dia 21 d’abril d’enguany,  es va fer la 
presentació de l’ANC de Tavérnoles.

Aprofitant la proximitat de Sant Jordi i sumant-se als 
actes organitzats per l’Ajuntament,  la secció local de l’ANC 
de Tavèrnoles  va muntar una parada davant de la sala 
polivalent per informar i donar a conèixer als interessat 
i interessades la tasca que està fent l’ANC. La parada 
era també punt de venda d’objectes de marxandatge de 
l’ANC. L’objectiu no era vendre objectes de marxandatge, 
si no fer nous socis per l’ANC.  

El dia escollit no podia ser millor, es va gaudir d’un 
esplèndid dia de primavera i això va ajudar a fer que 
l’assistència de públic fos tot un èxit, i que una quinzena 
de persones s’apuntessin a la secció local de Tavèrnoles 
com a col·laboradors, simpatitzants o membres de ple 
dret de l’Assemblea .

Després d’un petit refrigeri tots els assistents es varen 
dirigir cap a la placeta de l’entrada del poble, acompanyats 
de la música d’en Marc i la Coloma,  per hissar l’estelada 
oficial del poble, cantar els segadors i escoltar unes 
emocionants paraules de la Pilar Cabot, donant així per 
acabada la jornada.

Des d’aquell dia l’Estelada oneja  ben alta, en senyal 
del nostre esperit i la voluntat del poble a l’entrada de 
Tavèrnoles.

ANC. Tavèrnoles
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La teuleria del Castell
En aquesta ocasió, m’agradaria parlar de les restes de 

la  teuleria o rajoleria del Castell, un lloc on antigament si 
produïa una activitat del tot necessària  per a la construcció 
de les  cases de pagès de les nostres contrades.

No gaire lluny del Castell de Savassona podem 
contemplar encara  les restes del forn de la teuleria,  una 
construcció força deteriorada, però que encara guarda 
tots els seus elements constructius.

Per arribar-hi  amb facilitat, els que no vulgueu 
caminar gaire, us  proposo que aneu amb cotxe  per la 

carretera  del Parador fins l’aparcament de Sant Feliuet 
de Savassona, sota el Castell. Aquí seguiu el camí en 
direcció a la masoveria del Castell, i quan arribeu a la 
bassa, continueu en direcció a la casa de les Punxes 
(camí de l’esquerra). A uns 100 metres ja veureu un gros 
bloc de pedra a la vostra esquerra i pocs metres mes enllà 
ja trobareu, arran de terra, les restes del forn de l’antiga 
teuleria del Castell. Ara, amb precaució, podeu baixar el 
marge, veureu la paret principal i el forat de la fogaina.

El lloc, amb una bona esplanada al davant, sembla 
idoni per portar-hi a terme una activitat com la de fer les 
teules, rajols i cairons ja  que es necessitava força espai 
per estendre tota la producció perquè s’assequés al sol 
abans de coure.

És probable que aquesta activitat fos estacional i que 
s’aprofités les èpoques estivals i de bon temps per fer 
les teules i rajols,  un temporal d’aigua a mig fer podia 
espatllar tota la producció.

Perquè tingueu  una idea de com funcionaven, m’ha 
semblat adient fer-vos un petit croquis per poder així 
descriure els elements del forn.

Normalment els forns es construïen en un marge entre 
dues feixes i parcialment excavat a terra. Per la part alta 
s’accedia a la cambra de cocció i per baix a la boca de 
la  fogaina.

Primer es construïa la fogaina, una cavitat  excavada 
en el propi terreny amb una volta que sovint es construïa 
amb maons i amb l’ajuda d’una cintra, (una estructura de 
fusta que més tard es retirava). A vegades, i per millorar 
la seva fortalesa, es feia una doble fogaina amb una paret 
al mig. Aquesta volta o doble volta, estava plena de forats  
com una graella, ja que era la sortida natural del foc, el 
fum i l’escalfor  cap a la cambra de cocció.

Les parets  de la cambra de cocció es feien també de 
maó cru igual que la volta, i així quan feien la primera 
encesa, els maons de la volta i les parets interiors ja 
quedaven ben cuits i forts. Era important que les parets 
de la cambra fossin ben gruixudes per mantenir l’escalfor, 
per això sovint es recobria tot l’exterior amb paret de 
pedra.

Un cop llest el forn, ja es podia començar la cuita de 
teules i rajols, però per fer això feien falta tota una sèrie 
d’elements que formaven el conjunt de la teuleria.

El més important era la terra, que fos la idònia per 
fer aquesta tasca. L’altre element necessari era l’aigua, 
potser la de la bassa que hem parlat anteriorment  amb 
la qual es pastava l’argila. Tampoc podien faltar els feixos 
de llenya per encendre la fogaina. També és probable 
que fessin servir  motlles i caixons per fer les teules i 
rajols. Tal com us comentava una bona esplanada per 
poder assecar totes les peces  i per acabar, els teulers i 
rajolers , homes i potser dones que sabien donar forma 
a les teules i rajols, que encara avui perduren amb una 
qualitat excel·lent.

Antoni Vilà SerrabouRacons de la nostra història

Voldria aprofitar l’ocasió  per recordar als interessats 
que poden formar part del grup de treball que vaig 
proposar la passada Rella. Properament farem  la 
primera trobada per parlar del tema, per tant encara 
podeu apuntar-vos i dir-hi la vostra. 
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Insolàfrica

Associació de veïns de Fussimanya

Insolàfrica és una Organització sense ànim de lucre, 
constituïda oficialment l'any 2011 per professionals de la 
salut units per una manera comú de veure la solidaritat 
i la cooperació. Després de diverses experiències de 
treball en cooperació sanitària a l’Àfrica Subsahariana, 
concretament a Camerun, es detecten grans necessitats 
tant en atenció en salut, com en la formació dels 
professionals que hi treballen, conjuntament amb les 
deficients estructures sanitàries i es decideix crear 
l'associació Insolàfrica amb l'objectiu de compartir, 
treballar i col·laborar amb la població camerunesa, sense 
deixar de banda la seva cultura.

Les àrees d'actuació d’ Insolàfrica són les següents:
· Formació de professionals de la salut,  principalment 
professionals d'Infermeria
· Millora de les infraestructures sanitàries
· Col·laboració amb l’orfenat de San Joseph de Kribi

Per la formació de professionals de la salut hem començat 
amb el projecte “creació d’una escola d’infermeria a Kribi” 
(guanyador del premi Ramon de Teserach 2013 que 
atorga l’Acadèmia de les ciències mèdiques de Catalunya 
i Balears).

Aquest projecte té com a finalitat donar suport a la regió 
Sud de Camerun amb la construcció i posada en marxa 
d’una escola d‘infermeria, una necessitat en l’àmbit sanitari 
d’aquest districte: no hi ha cap projecte de formació per 
personal sanitari ni cap escola d’infermeria i/o auxiliars 
on poder estudiar. La construcció de l’escola, amb 40 
alumnes per curs, 120 als tres anys, farà possible que hi 
hagi personal sanitari preparat repercutint favorablement 
tant als alumnes com pacients, hospitals, centres de salut 
i al país en general.

Actualment el projecte és ja una realitat, l’escola 
començarà el proper mes d’octubre amb 40 alumnes del 
primer curs d’infermeria.

Una de les tasques més difícils ha estat tramitar, entregar 
i aconseguir el vist i plau del ministeri d’ensenyament de 
salut a Camerun.

Tota la informació d’Insolafrica la podeu trobar a la 
nostra web: www.insolafrica.org 

El passat dia 15 de març es va celebrar una reunió entre 
els veïns de Fussimanya, convocada per l’Associació de 
Veïns per fer una prèvia de tot el que s’havia aconseguit.  
Seguidament l’Ajuntament va convocar una altra reunió el 
dia 5 d’abril, també amb els veïns,  per explicar tots els 
conceptes tècnics i per si quedava algun aclariment per 
resoldre.

Ambdues reunions tenien com a finalitat informar tots el 
veïns de les gestions portades a terme per l’associació i 

l’equip de govern 
de l’Ajuntament, 
per promoure 
la classificació 
de la zona de 
Fussimanya com 
a sol urbà no 
consolidat.

A la reunió 
proposada des de 

l’Ajuntament va assistir-hi el tècnic redactor del POUM el Sr. 
Colomer Rifà que va explicar tota la normativa urbanística i 
de la manera com  quedarà el sector.

Al mateix temps es va procurar aclarir tots els dubtes que 
podien tenir els veïns. I els veïns mateixos van reafirmar que 
no hi ha dues opcions en un procediment de legalització, 
que només hi ha una opció que és arreglar el problema.

Les dues convocatòries, assistides pràcticament per la 
totalitat dels veïns, van posar de manifest la unió de tothom 
i la satisfacció que ve donada per la implicació de tothom 
en totes les gestions portades a terme i que han fet que 
urbanisme i medi ambient tinguin una postura positiva del 
plantejament.

Els assistents es van manifestar unànimement donant 
suport a l’Associació de Veïns. Vàrem ratificar la seva 
confiança per seguir representant-los.

Creiem representar tots els veïns, si diem que tots 
nosaltres estem il·lusionats al veure el suport que rebem 
de la gent del poble de Tavèrnoles.
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Receptes de postres

Untar amb melmelada una galeta i cobrir-la amb una 
altre galeta, com si féssim un entrepà.

Amb una paella amb oli calent es posen a fregir les 
galetes, que no arribin a fregir, només que es coguin 
una mica (vola i volta).Es treuen i es posen amb 
paper absorbent per que no quedin molt olioses.

Quan s'ha tret l'exés d'oli s’arrebossen amb sucre.
Es recomanat servir-les tèbies.

GALETES FREGIDES

16 galetes Maria 
clàssiques
oli

sucre
melmelada al gust

Ingredients:

Montse Gomez

Receptes de Tavèrnoles

1. Netegeu els seitons traient cap i tripa.
2. Disposeu els seitons oberts en una safata, afegint sal, 
all i julivert trinxat, vinagre i oli d'oliva, de manera que 
quedin ben coberts
3. Deixarem marinar els seitons 3 o 4 dies fins que es 
tornin blancs.
4. Quan estiguin ben blancs, els passem a un altra 
safata on els amanirem amb oli d'oliva.

5. Per muntar el plat, netejarem i eixugarem el mesclum 
i farem un buqué.
Posarem a sobre la ceba tendra tallada en juliana molt 
prima.
Amanirem tot amb sal i oli d'oliva.
Disposarem al damunt els seitons marinats.
6.- Podem decorar amb uns talls de tomàquet.

MESCLUM AMB SEITONS MARINATS I CEBA TENDRE

1 kg. seitons frescos mitjans
1/2l. vinagre
1/4l. oli oliva verge
all i julivert

sal
1kg. mesclum
2 cebes tendres

Ingredients  per a 6 persones:
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Durant aquest any 2013, comparant amb les dades de què disposo de Tavèrnoles des de l'any 2002, l'hivern que hem 
passat el podem considerar suau, amb temperatures màximes una mica inferiors a les normals i les mínimes una mica 
superiors a les habituals. Només hi ha hagut dos dies en què la temperatura mínima ha sigut inferior als -5ºC (-5,5ºC 
el dia 12 de gener i -6,1ºC el dia 26 de febrer). Això es deu a que no hi ha hagut grans entrades d'aire fred, ni dies 
d'anticicló estancat sobre nostre, que fan que les mínimes siguin més baixes, com acostuma a ser normal a Tavèrnoles.

Pel que fa a les pluges, els mesos de gener i febrer les precipitacions han estat lleugerament inferiors a les habituals, 
en canvi els mesos de març i abril la precipitació ha doblat la mitjana, la qual cosa ha fet que a dia d'avui el 2013, amb 
289,2 L/m² a final d'abril, sigui el segon any més plujós a aquestes alçades d'any, només superat per l'any 2004 amb 
303,4 L/m².

A continuació podeu veure una taula comparativa de les precipitacions enregistrades a Tavèrnoles des de l'any 2002:

Plou i fa sol Pep Garriga

PRECIPITACIÓ
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL

2002
17
21
43

106
153
96
63

102,5
62,5
67,5

60
67

858,5

2003
28,5
98,5

43
41,3
61,9

101,7
25,6
55,1

120,5
162,1
63,5

100,1
901,8

2004
2

93
83,5

124,9
70,6
64,1
90,8

135,2
64,8
31,7
6,8
111

878,4

2005
0,3

46,6
26,2
4,9

50,7
59,3
67,7

165,6
189,6
120,5
51,4

12
794,8

2006
156
6,7

15,2
38,2

30
28,7
64,4

117,8
217,7

80,4
7,8

31,9
794,8

2007
9,6

37,6
23,5

122,2
76,1
23,9
12,9

138,8
16,8
79,4
4,7

11,1
556,6

2008
20,6
18,6
80,4
61,4

163,4
121
68,4

63
64,2
109
59,4

131,6
961

2009
46,8
28,8
68,8

102,4
45,4
79,4

109,8
112,4

96
58
11

54,2
813

2010
45

67,4
79

77,4
150,6

112
55,2

113,6
79,8
99,4

18
33,2

930,6

2011
24,6

13
183
49,8

105,6
132,6
183,8
31,4
34,6
57,6
243
0,2

1059,2

2012
14,8
7,8

66,6
83,6
83,6
30,6
5,4

45,8
122,8
123,6
22,6

0
607,2

2013
23,8

25
108,4

132

MITJANA
32,4
38,7
68,4
78,7
90,1
77,2
67,9
98,3
97,2
89,9
49,8
55,2

832,4

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 Campionat d’Espanya Sènior a St. Feliu 
Sasserra

Dia 2 de maig: 160km

FLETXA D'OR: INGRID VALLS 5ª classificada

Cursa molt competida i dura.

Dia 4 de maig: 120km

PUNTET NADÓ: CLARA GÓMEZ no van poder acabar 
la cursa per un malaurat atac de rampa del cavall quan 
ja duia 100km.

Curses de cavalls Miquel Dachs
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Contes infantils i juvenils

De llibres

Mar Crous

Sílvia Valero

LA JÚLIA I LA DESAPARICIÓ DEL METEORIT

Autor: Manuel Valls

La Júlia i la desaparició del meteorit és un llibre 
d’aventures i acció.

La Júlia és una nena normal, que un dia coneix els 
seus nous veïns. Però pels volts de Nadal, un meteorit 
cau pel bosc del poble i desapareix. Qui l’haurà agafat? 
On l’haurà amagada? Què passarà amb el Nadal?

Si us agrada aquest llibre n’hi ha dos més plens 
d’aventures i acció.

En Manuel Valls, que és l’autor d’aquest llibre, va 
néixer a Barcelona l’any 1952. A part d’escriptor també 
ha estat productor cinematogràfic i guionista.

A mi aquest llibre 
em va agradar 
bastant, perquè és 
d’aquells llibres que, 
un cop comences no 
pots parar de llegir-lo.

US EL RECOMANO!

SAGA “CANÇÓ DE GEL I FOC”

En aquesta entrega parlarem d’una saga de llibres 
que ha arribat a les nostres orelles a causa de la 
retransmissió de la sèrie per a la televisió. 

Es tracta de Joc de Trons, de George R.R. Martin. 
Actualment hi ha editades 5 parts d’un total de 7.

Si us agrada la novel·la fantàstica èpica-medieval 
aquesta és una lectura que no podeu deixar escapar. 

La trama combina històries d’amor, guerres, 
famílies que no troben el final de l’ambició, éssers 
sinistres… tot allò necessari per crear una història 
capaç d’endinsar el lector en un món on les sorpreses 
són presents a cada entrega i on l’escriptor ha estat 
prou hàbil per provocar moltes emocions. 

Les novel·les publicades fins ara són:
· La Mà del Rei (A Game of Thrones, 1996)
· Xoc de reis (A Clash of Kings, 1998)
· Tempesta d'espases (A Storm of Swords, 2000)
· Festí de corbs (A Feast for Crows, 2005)
· Dansa amb dracs (A Dance with Dragons, 2012)

Si heu mirat la sèrie i us ha agradat, no dubteu en llegir 
els llibres.

Caminada de primavera
El passat mes d'abril com ées habitual de cada any 

per aquestes dates, es va celebrar la caminada de 
primavera. L'edició d'aquest, any degut a les males 
condicions meteorològiques,  no va tenir la participació 
que era habitual de cada any. Hi van haver un total de 15 
participants dels 90 que i van haver en l'edició anterior.

A causa d'això van sobrar molts productes dels que 
s'havien comprat i es va decidir que el menjar es donava 
a una organització social de la comarca.

També es van guardar part de botifarres per poder fer 
una botifarrada popular al poble, que es va celebrar el 
mes passat.

Regidoria d›esports
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Benvolguts veïns, m’han tornat a donar l’oportunitat 
d’escriure quatre ratlles per a la revista local i voldria 
fer-vos un parell de reflexions sobre els últims fets 
que relacionen caçadors, gossos i senglars.

Per començar, no fa gaires dies va sortir una notícia  
d’un senglar que havia atacat una parella de mossos 
d’esquadra dins de Barcelona. 

Encara que aquesta notícia la gent de poble ens 
la vam agafar amb un gran somriure, no deixa 
d’implicar una problemàtica molt greu. Ens demostra 
que els senglars, una espècie teòricament salvatge, 
tenen una gran capacitat d’adaptació a les diferents  
situacions a que l’home l’està sotmetent.

No fa pas tants anys, era un animal que amb prous 
feines es deixava veure, reservat, sigil·lós i escàs.  
Tots els canvis que la societat ha provocat  en el 
medi natural a causa de la seva pròpia evolució 
(despoblació rural, augment de la massa forestal, 
augment de les activitats lúdiques al bosc,...) ha 
provocat un canvi en el comportament d’aquesta 
espècie.

Ara és relativament fàcil veure senglars  de nit a les 
nostres contrades,  però el cas més exagerat és el de 
Collserola, perquè ja saben l’hora en què els donen 
el menjar. Tot això ha estat provocat per la mateixa 
societat, ja que com que són uns animals que fan 
gràcia, la gent els ha començat a donar menjar i 
involuntàriament a amanyagar-los  i ells, per la seva 
part, a perdre la por als humans.

Això  va provocar l’accident dels  mossos 
d’esquadra, un animal desorientat, buscant menjar,.. 
o d’excursió, que va aparèixer al mig de Barcelona. 
Hauríem de valorar fins on pot intervenir l’home en el 
control del medi natural, ja que no és fàcil.

Actualment, els únics que actuem en el control de la 
població de senglars som els caçadors.  Tot i haver-hi 
aquesta superpoblació  amb tota la problemàtica que 
comporta, (accidents de trànsit, danys a l’agricultura, 
persecucions de mossos… ) ens critiquen per tot 
arreu i encara surten els ecologistes dient que s’ha 
de protegir tot. Fa pocs dies van tancar una carretera  

dotze hores  per culpa de set senglars i els van haver 
d’anestesiar, perquè caçar-los no queda bé davant 
dels mitjans de comunicació. Potser seria hora de 
posar-nos les piles tots, i mirar què podem fer per 
controlar aquesta espècie.

Encara que cada vegada ens donen més facilitats 
per caçar-los, hi ha una majoria de la societat que 
pensa que som assassins. Per part nostra ens 
agradaria que aquest concepte canviés, que no som 
tan dolents i que actualment estem fent una gestió 
necessària, però també necessitem la col·laboració 
de tothom (que no ens insultin quan cacem, 
denúncies…).

I relacionat amb tot això, ve la meva segona 
reflexió, els gossos dels caçadors. Va sortir la notícia 
que els caçadors no cuidem els gossos i segons  les 
protectores d’animals és reiteratiu i l’administració 
no hi fa res. Jo els convidaria a que vinguessin a 
veure els gossos de les colles del senglar i podrien 
comprovar en el bon estat que es troben. Segur que 
hi ha excepcions, però actualment la majoria de 
gosseres estan en bon estat sanitari i els gossos 
estan ben cuidats. 

Als de la protectora, els diria en primer lloc que és 
molt fàcil fer les coses quan estan fent servir diners 
públics, subvencions… i els caçadors  s’ho han de 
pagar tot. Pel que fa al benestar animal, no sé si està 
millor un gos estacat en una cadena llarga o un tancat, 
o un gos gros que viu en un pis a qualsevol ciutat. Ja 
sé que en aquest món hi ha de tot,  però als caçadors 
sempre ens posen en el sac dels dolents i crec que 
no ens ho mereixem. A més, si volen que pleguem 
els gossos, suposo que seran els de la protectora els 
que aniran a caçar els senglars o sinó que paguin els 
accidents de trànsit, danys a l’agricultura... que per 
això sí que servim els caçadors.

Per últim, jo crec que no s’ha d’arribar a cap extrem, 
que s’ha de dialogar i trobar una solució entre tots, 
però cal que la societat faci l’esforç de canviar el 
concepte que tenen dels caçadors i els caçadors 
millorar en el que calgui.

Societat , caçadors, 
gossos i senglars

Joaquim Montaña Sala 
(Membre de la Colla del Senglar de les Guilleries)
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Avui comentarem una experiència que li dóna un 
gir al submarinisme: bussejar de nit. Agafem les 
ampolles, el neoprè, les aletes... i sobretot no ens 
deixem el focus. I ara cap a dins! I t'adones que no 
és del tot fosc, i que amb l'ajuda del focus s'obre un 
món marí totalment diferent. Els peixos passegen 
tranquil·lament, les morenes més atrevides surten del 
seu amagatall i si mous el focus veus com els peixos 
segueixen el llum. Et meravelles de les diferents 
espècies de peixos que no has vist mai. Entre la 
sorra, infinitat de puntets es reflecteixen amb el llum. 
T'acostes i t'adones que els puntets són els ulls de les 

gambetes que surten a passeig. Un cop has vist tot 
el que t'envolta i gaudeixes de la tranquil·litat, no hi 
ha res com apagar el focus i estar una estona mirant 
tot el que passa pel teu costat i és espectacular el 
que pots veure amb la foscor del mar. També hi ha la 
possibilitat de bussejar de nit per un derelicte i, si de 
dia t’ha agradat, de nit és espectacular.

Les immersions nocturnes requereixen una titulació 
avançada i, normalment, no són immersions molt 
profundes. Jo ,personalment, la més profunda ha 
estat a 23 m. Però la mitjana és de 12 m.

Una de les millors coses que tenen les nocturnes, 
són el sopars i el gintònic que fas amb els companys 
un cop acabada la immersió.

Nocturna Dani Crous

Pla Local de Joventut de Tavèrnoles 2013 – 2016

L’ajuntament de Tavèrnoles va adherir-se a un conveni 
de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i 
juntament amb els ajuntaments de les Masies de Roda, 
Vilanova de Sau, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere 
de Torelló i Calldetenes per acollir-se al servei tècnic 
compartit d’Osona centre. Aquest servei posa a disposició 
del municipi un tècnic de joventut amb la funció d’elaborar 
el pla local de joventut del municipi i dinamitzar-ne les 
actuacions previstes.

El Pla Local de Joventut de Tavèrnoles és una eina 
metodològica per orientar les polítiques de joventut del 
municipi, les quals han de respondre a les necessitats 
i inquietuds del joves del municipi. En la primera fase 
d’elaboració d’aquest pla es varen convocar als joves del 
poble per tal que poguessin dir-hi la seva i implicar-se 
en aquest procés. A partir d’aquesta trobada, de l’anàlisi 
de la realitat del municipi i del treball en xarxa amb la 
resta d’agents implicats en les polítiques de joventut, s’ha 
elaborat aquest pla.

El pla preveu poder realitzar diferents actuacions 

destinades a promoure la participació i l’emancipació 
dels joves del poble. Per fer-ho, valorem poder dinamitzar 
més el punt d’informació juvenil (que també acull el punt 
d’informació turística), participar en activitats i projectes 
mancomunats amb el servei de joventut del Consell 
Comarcal, organitzar activitats amb i per els joves, acollir 
la seva mirada i perspectiva a dins del consistori i donar 
suport a totes aquelles entitats i iniciatives que treballin 
amb aquests mateixos objectius.

  Si ets jove, has de saber que.....

Pots informar-te sobre feina, salut, habitatge, 
formació, cultura.... a través del punt d’informació jove 
de Tavèrnoles o posant-te en contacte amb la tècnica 
de joventut compartida  tc2centre@ccosona.cat

Pots sol·licitar l’aula d’estudi i la Sala TIC, ubicada al 
Centre Cívic de Tavèrnoles, per estudiar, treballar, 
emprendre projectes, consultar informació....

Tècnica de Joventut
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Un cop comprovat que la profecia maia no ha estat 
encertada, seria lògic pensar que els profetes estan en 
hores baixes. Lluny d’aquesta realitat podem veure com 
diàriament a la mitja nit i durant diverses hores diferents 
canals de televisió emeten programes d’astrologia.

El cert és que gairebé sempre, i a causa de la seva 
ambigüitat, ens sentim un xic identificats en tota 
predicció. Si en aquests moments volguéssim interpretar 
la profecia maia, podríem dir que la fi de la “compta 
llarga” no es referia al conjunt de la terra,  ja que els 
maies de ben segur que només coneixien l’existència 
parcial del continent americà. Tampoc es referia a la fi 
del seu poble,  ja que es va produir fa uns quants segles.

En canvi sí que anava dirigida a aquell “Deus Vandals” 
que al segle XVI va envair, saquejar i destruir la major part 
de les cultures precolombines. Tanmateix, si els gravats 
maies ens diuen que el 21 de desembre va començar 
el compte enrere per la fi de la vella Espanya, potser 
tampoc no fora tan descabellat: la crisi econòmica, 
la política, la monarquia, l’atur, la independència de 
Catalunya...

Seguint amb el tema de les profecies, amb l’arribada 
del papa Francisco, segons Sant Malaquias, aquest 
és l’últim Sant Papa. Malaquias era un monjo i profeta 
irlandès del segle XII que va posar uns adjectius a una 

llista de 112 papes. Començant per el seu contemporani 
Celestí II a qui anomena “Ex Castro Tiberis” fins l’últim 
“Petrus Romanos”, coincidint, com he dit, amb l’actual 
papa Francisco.

Els qui han interpretat la profecia dels papes han 
relacionat amb cada papa fets històrics segons els 
noms adjudicats per Malaquias.

Així a Joan XXIII l’anomenava “Pastoret Nauta”. 
Nascut a Venècia, terra de mariners, com un bon pastor 
va cuidar el ramat de l’església i donà un nou rumb al 
vaixell del cristianisme. En la seva època es produí el 
primer viatge especial.

Per altra banda, Joan Pau I va durar 30 dies, Joan 
Pau II més de 30 anys. Un dels més curts, un dels més 
llargs. La nit i el dia. La lluna i el sol. Per Malaquias 
“Medietate lunae” i de “Laboris Solis”.

A Benet XVI l’anomenà “De Gloria Olivae”, considerant 
l’olivera com a símbol jueu, és gloriós per un home arribar 
a ser papa quan aquest va viure i patir l’adolescència en 
ple fervor nazi.

Si Malaquias va predir a “Petrus Romanos” com 
l’últim Papa, deuria pensar en Pere com a principi i fi 
de l’església i romà com els qui van crucificar Jesucrist.

Certament coincidim en una època no gaire bona per 
a l’església, tot i que el temps tindrà la resposta. 

Misteris de casa nostra Josep Colomer

La matança del porc a pagès Miquel Dachs

De bon matí es fa un esmorzar o “trencar el cuc”, amb 
un allioli ben carregat, mentre s'espera el matador i la 
mocadera que no trigaran a arribar. Passem a la qüestió; 
en el moment de matar el porc (que s'ha engreixat amb 
cura, menjant el què ens sembla que és millor perquè 
la carn sigui més gustosa i singular de cada masia), es 
sacrifica degollant-lo, i a la mateixa taula de matar porc es 
recull la sang per fer l'embotit negre i el freginat de sang, 
fetge i ceba. Seguidament es suquerra per treure el pèl. 
Un cop el tenim ben pelat es procedeix a desquartització 
per separar les parts més nobles de les altres: el sagí, el 
llom, les costelles, el cabrit, els pernils, les espatlles, la 
llonza llaminera, la cansalada, la panxeta, la papada i el 
cap. A continuació es tria la carn: la més magre per fer 
llongonissa i la que té més greix per la botifarra. El cap, 
els ronyons, les cotnes, els ossos que no serveixen per 
salar podem posar-los a bullir en un parol per fer el bull 
negre, la botifarra negre, la botifarra d'ou i la botifarra de 
parracs.

Les parts més magres que es fa llonganissa es deixen 
reposar fins que estigui ben fresques. Després es trinxa 
per fer la pasta per embotir. A continuació es fa el tastet 
de la pasta, moment en qual la mocadera, el matador, el 
pagès...començen la discusió típica:

-jo hi tiraria més sal
-jo hi tiraria més pebre
-per mi ja està bé
....però al final tot queda ben bo.

Mentrestant, la 
mocadera ha hagut 
de netejar els budells 
i la bufeta, que es 
guarda perquè estigui 
a punt per embotir. 
Un cop embotit les 
botifarres negre, 
d'ou, la de parracs i 
els bulls, es posen 
al parol perquè es 
coguin. Un cop cuites 
ja es pot portar cap al 
rebost.

Embotim també la 
llonganissa i la penjem al rebost amb alguna botifarra 
que també es pot penjar. Al cap d'un mes o mes i mig ja 
la tenim a punt per tastar.

És un dia de molta feina, s'ha de dinar i provar com ha 
quedat la botifarra, el llom, la llonza llaminera o la carn 
del parol. 

La matança del porc és un dia de festa, es conviden 
els veïns, familiars, es fa gresca i acudits tot treballant 
amb esforç. És el dia d'omplir el rebost amb tiberi de la 
casa i  deliciós al gust de cadascú: cansalada per fer 
mongetes i altres guisats, carn del parol, lloms, llonses, 
ossos d'espinada, costellot, peus de porc... i l'embotit: 
bull negre, bull blanc, botifarres, llonganissa, pernil, el 
garro,...
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Sí, evidentment.
El casal d’estiu organitzat per 

l’Ajuntament de Tavèrnoles  ha 
funcionat des de fa més de disset 

anys i ha estat sempre un punt de trobada per als nens i 
nenes del poble. Des del tancament de l’escola, aquest 
encara ha agafat més significat, fent de pont d’unió de 
la mainada que durant el curs escolar no es relacionen 
gaire  perquè van a diferents escoles de la comarca.

Creiem, i així ho hem expressat en diverses ocasions, 
que el casal d’estiu és un servei imprescindible, i que 
l’Ajuntament no només l’ha de continuar prestant, sinó 
que s’ha de treballar per tal d’ampliar l’oferta a altres 
èpoques de l’any, Setmana Santa, setembre i Nadal.

Ja des de principi de legislatura vam intuir poca 
predisposició de l’equip de govern a mantenir aquest 
servei. L’any 2011 no es va fer i l’any passat, després 
d’insistir bastant es va organitzar i es va desenvolupar 
correctament. Hem parlat amb els pares d’alumnes del 
casal que repeteixen cada any i les valoracions són molt 
positives. Per tant, per què no s’ha de continuar oferint 
amb aquest format que sabem que funciona?

A dia d’avui Tavèrnoles disposa d’un Centre Cívic 
recentment inaugurat i poc utilitzat. El casal és una bona 
ocasió per apropar aquest equipament municipal als més 

petits del poble i fer que se’l sentin una mica seu.
L’Ajuntament de Tavèrnoles ha contractat un tècnic de 

Joventut compartit amb altres municipis de la comarca, 
a qui s’ha encarregat el Pla local de joventut. Sense una 
base de relació prèvia, com pot ser la del casal d’estiu, 
es fa difícil dur a terme activitats participatives amb els 
joves del poble.

Les lleis han canviat i actualment l’Ajuntament de 
Tavèrnoles no pot contractar directament als monitors, 
però si que pot contractar una empresa per tal que 
organitzi aquest casal, marcant-li les directrius de treball 
per tal que el casal segueixi sent aquest punt de trobada 
i intercanvi que tan bons resultats ha donat.

El tema econòmic no és excusa per tal de no dur-lo a 
terme. Se’n tenen ganes o no. Des de TAV creiem que 
si els pressupostos fossin participatius i el poble pogués 
dir-hi la seva, partides com la del casal d’estiu de poc 
més de 1.000€ serien ben poc discutides.

L’ànima del casal, com la de moltes altres activitats, són 
les persones, els valors que transmeten, el coneixement 
del territori i la seva gent,...fets que fins a dia d’avui han 
caracteritzat el casal de Tavèrnoles i esperem que així 
sigui també aquest any.

Evidentment, TAV diu sí al casal municipal de 
Tavèrnoles. 

Des del grup d’esquerra pensem 
que l’ajuntament ha de vetllar 
perquè els nens i nenes de 
Tavèrnoles puguin gaudir 
d’un casal d’estiu de qualitat 
a nivell educatiu, d’esbarjo i 

principalment dins el marc de la legalitat vigent.
Com a pares creiem que, com que tenim pocs nens en 

el nostre cens i amb una varietat d’edat bastant diversa, 
ha de ser un casal capaç de cobrir les necessitats de 
tots ells i enfocat des del rigor que la seguretat dels 
infants demana.

Seguint amb la línia que hem estat portant també 
els últims temps, no només de retallades, sinó de 

coherència en la despesa,  també trobem oportú valorar 
la viabilitat econòmica d’un casal d’estiu que s’ha fet 
sempre però que potser hauria de tenir un mínim de 
demanda per justificar-ne la despesa en els temps que 
correm.

Si l’ha d’organitzar l’ajuntament? No estem segurs 
que com a ens municipal l’ajuntament pugui organitzar 
un casal complint tota la normativa legal. Si s’ha de 
privatitzar? Si una empresa externa pot i vol oferir 
un casal d’estiu al nostre poble creiem que qualsevol 
activitat que dinamitzi el nostre poble i pensada per la 
gent del poble hauria de ser ben rebuda per part de tots 
tot i que estaria bé que d’alguna manera s’afavorís als 
nens i nenes de Tavèrnoles.

Els darrers anys els casals d’estiu han 
esdevingut un servei molt útil que les famílies 
utilitzen durant el període de vacances 
escolars i que busquen una combinació 
d’activitats educatives amb activitats de 

lleure. També és cert que els casals d’estiu, sense ser una 
competència pròpia dels ajuntaments, han esdevingut un 
servei més que s’ha assumit des dels consistoris.

Des del grup municipal de CiU creiem que és bo que el 
poble de Tavèrnoles tingui un casal d’estiu a disposició de 
les famílies amb infants en edat escolar, i fins ara sempre 
s’havia organitzat des de l’ajuntament.

També som del parer que si aquest  servei és ofert 
en condicions a través d’una empresa privada, des de 
l’administració pública no s’hi ha d’entrar en competència 
sinó que el que cal és treballar-hi conjuntament per oferir 

el millor servei possible; i aquesta és l’opció que s’ha 
escollit enguany. Davant la proposta de casal d’estiu d’una 
empresa privada del municipi s’ha optat per col·laborar-hi 
en dos aspectes prou importants:

  
· Es prioritzarà que els monitors del casal siguin joves   
  de Tavèrnoles
· Es subvencionaran les places del casal per a les    
  famílies de Tavèrnoles.

Un casal d’estiu pot estar organitzat des d’una empresa 
privada o bé des de l’ajuntament, ara bé el que cal garantir 
és que el casal esdevingui una oferta potent al servei dels 
veïns del poble. En aquest sentit l’ajuntament continua 
desenvolupant la tasca ocupacional i educativa-social que 
hi ha darrera un casal d’estiu. 

Política Municipal

L’Ajuntament ha d’organitzar el casal d’estiu?
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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:
· Cambrer/a
· Informador/a de Punt Jove
· Monitor/a de lleure
· Delineant/a i valorar pressupostos
·  Personal per a preparar comandes

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

Ofertes de treball al Punt Jove

Que vius han tornat
altre cop els colors,
de nou es desperta
el silenci del bosc.
Em queda de tu
tan sols els records,
com envejo el retorn
de la vida i les flors. 

   Josep Colomer

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. 

https://www.facebook.com/LaRellaTavernoles

Sergi Dachs

Troba els noms de 10 masies de Tavèrnoles:

PASSARELLA
CASADEVALL
EL COMPÒSIT
CAN TON XIC
LES PUNXES
TANYÀ
EL BANÚS
CAN LLORENÇ
SABATERS
EL POU

Sopa de lletres

 Trobareu la solució al
Facebook de la Rella


