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Núm. 27 - Novembre de 2013

FENT VIA
Una festa. Sense esquerdes. Per si algú, allà on fos, en dubtava, la lliçó no podia ser més diàfana: Tenim voluntat 
de present i de futur, conjuguem equilibradament sentiments i raciocini, tenim dret a decidir  i tenim un llarg i 
penós llistat de drets malmenats. El 2014 ha de ser la culminació positiva d’un capítol, difícil i alhora apassionant, 
de la nostra història. Haurem d’escriure encara noves pàgines però aquesta és decisiva. Així com la Via Catalana 
es va nodrir de les energies de tantes i tantes mans, de la mateixa manera ens cal donar força i un clar sentit  als 
nostres  passos de cara a seguir “el recte camí d’accés al ple domini de la terra”, en paraules d’Espriu.

Pilar Cabot

Foto: ANC Tavèrnoles



2

Breus                 3
Informacions municipals                          4
De postes de sol, a Tavèrnoles        6
Fira de Sant Galderic         6
Racons de la nostra història           7
Cavalls de Raid            8
El tondre o esquilar ovelles        8
Misteris de Casa Nostra                          8
Bona cacera         9
Al camp de Tavèrnoles        9
La Terra de Xauxa       10
Plou i fa sol                         11
Associació de veïns de Fussimanya        11 
El Tupí        11
Receptes         12
Reflexió         12
ANC Tavèrnoles       13
Acords de plens                                           14
Política Municipal                         15
Ofertes de treball al Punt Jove                        16
Còmic i Sopa de lletres      16
Naixements i defuncions      16

Alcalde: 
Carles Banús Puigivila (CiU)

Regidors i regidores:
Xavier Serra Malats (CiU)
Paquita Clarà Rabal (CiU)

Josep Garriga Comas (TAV)
Josep de la Mora Costas (TAV)

Núria Serra (TAV)
Joan Roura Tena (ERC)

Edita: Ajuntament de Tavèrnoles
Coordinadors: Dani Crous, Jordi Vila i Pep Garriga.
Col·laboradors: Pilar Cabot, Josep Colomer i Colomer, Josep Garriga 
i Comas, Joaquim Montaña i Sala, Antoni Vilà i Serrabou, Montse 
Gomez, Mar Crous, Miquel Dachs, Roger Cassany, Imma Aurich, ANC 
Tavèrnoles, Aina Serrabassa i Can Janot. 
Maquetació: n’Xarxa

De bell nou arriba a les vostres mans una altra 
edició de La Rella, el full informatiu municipal que 
atansa a tots els veïns l’actualitat dels darrers 
mesos a Tavèrnoles i que des del seu inici ha 
anat incorporant noves seccions i col·laboradors. 
En aquesta ocasió podeu apreciar que La Rella 
incorpora un apartat on s’informa dels diferents 
acords presos en els plens municipals.

Més enllà de les noves seccions de La Rella, 
en aquesta ocasió m’agradaria destacar un 
projecte engegat des de la regidoria de Benestar 
Social, anomenat Horts Socials, i que ha tingut 
una acceptació més que remarcable. Aquesta 
primavera es va demanar als veïns de Tavèrnoles 
d’augmentar la producció dels seus horts per tal 
de poder cedir els excedents al menjador social 
de El Tupí.

Un cop començada la collita, allà pel mes de 
juny, cada setmana s’han rebut a l’Ajuntament 
donacions d’aliments que puntualment han 
estat transportats a El Tupí. Com alcalde de 
Tavèrnoles m’enorgulleix poder dir que des del 
nostre municipi s’ha col·laborat amb l’aportació 
de gairebé 200 kg d’aliments, distribuïts entre 
verdures (150 kg), fruita (25 kg) i conserves, ous, 
nous, botifarra, pa (25 kg).

Gràcies a aportacions com les que s’han fet 
des de Tavèrnoles s’ha ajudat a donar solució a 
necessitats tan bàsiques com la de satisfer un 
àpat. Són petits actes de solidaritat que ajuden a 
enfortir les relacions entre les persones, encara 
que a vegades no hi hagi coneixença directa.

Acabo, en nom dels responsables del menjador 
social El Tupí, agraint als veïns de Tavèrnoles 
aquest compromís envers els demés, i aprofito 
per animar-vos a continuar amb aquest projecte 
dels Horts Socials cara a l’any vinent.
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Breus

Campionat de Futbolín de la Festa Major 2013

Els guanyadors del campionat de Futbolin de Festa Major 
2013 són l'Ari i en Tandy
Finalistes: Pep Colomer i Pep Garriga

El grup de teatre del Casal de la Gent Gran de Torelló 
va presentar l’Obra “ A TROSSOS”, dirigida per Jaume 
Magem. Una obra que amb doble finalitat, per una banda 
fer passar una bona estona al públic i per l’altra motivar i 
exercitar la memòria a la gent gran.

Com ja és tradició les Havaneres i el rom cremat d’en 
Santi tanquen la festa major, aquest any sense pluja.  

Festa Major 2013

Enguany la Festa Major es va concentrar en un sol cap de 
setmana.

El tret de sortida el va donar el Pregó a càrrec de la 
Carme de Serrabou, la qual va repassar  i narrar vivències 
viscudes a Tavèrnoles, moltes d’elles desconegudes per 
gran part de veïns, posant de relleu la importància de la 
memòria històrica i que aquesta passi de generació en 
generació.

En el mític sopar de festa major, aquest any amb paella. 
Com cada any el sopar va ser un èxit tant amb el menú 
com amb la participació. Els tavernolencs varem gaudir 
d'un bon sopar i d'una bona actuació del grup musical " 
orgue de gats" i no van faltar els gin tònics ni els mojitos i 
sort d'algun veí que ens va proveir de menta...

Com a novetat d’enguany la Gimcana popular organitzada 
per l’ANC de Tavèrnoles, va girar entorn d’activitats i proves 
relacionades amb l’esperit independentista i es va batre el 
record de llançament de DNI.

Seguint amb la temàtica independentista, el grup de 
joves del “teatre Atlàntida” de Folgueroles ens va oferir 
una divertit vodevil anomenat “11 de Setembre”, on la 
complicitat entre els actors i el públic va ser la clau de l’èxit.

Xocolata,...Nyam, nyam.... Que bona que era!!!! I amb 
coca del mossèn de Folgueroles! No molts pobles ho 
poden dir això. Tots nens i adults varem gaudir del matí 
que varem tindre, un bon sol i bona companyia i el lloc, ja 
que varem poder xalar dels jocs de cucanya a la gespa 
del terrat del centre cívic i tot això amenitzat amb en Marc 
i l'Alba , que bo es tenir una parella de músics al poble. 
Demanem disculpes per la feina extra de treure les taques 
de xocolata.

Castanyada 2013
Aquest any els veïns hem organitzat una castanyada 
màgica.El divendres 25 d’octubre ens vam avançar a la 
castanyada i ho vam celebrar torrant castanyes, menjant 
panellets ambi vi dolç, que no podia faltar. I entre panellets 
i castanyes el Mag Joss ens va obsequiar amb una 
magnífica actuació, amb l’obra “ Magia d’un Somni”, tant 
per a petits, que s'ho van passar fantàsticament bé, com 
els més grans, que varem riure molt.

El Mag Joss ens va sorprendre amb una actuació 
conjunta amb el Mag Xule, al qual, petits i grans ens va 
deixar sorpresos per la seva màgia.
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Informacions Municipals

L'Ajuntament de Tavèrnoles fa la segona aprovació 
inicial del POUM

Durant el ple ordinari celebrat el passat dilluns 17 de juny 
a l'Ajuntament de Tavèrnoles es va aprovar inicialment 
el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) amb 4 
vots a favor (CiU i ERC) i 3 vots en contra (TAV).

Aquesta segona aprovació inicial va ser motivada per 
la incorporació de la urbanització de Fussimanya com 
a sòl urbà no consolidat. Una modificació que suposa 
un canvi no substancial respecte a la primera aprovació 
inicial que es va fer pel febrer del 2011. Durant la seva 
intervenció, l'alcalde va explicar que aquests darrers 
anys s'havia treballat, juntament amb els departaments 
competents de la Generalitat (Urbanisme i Medi Ambient) 
així com amb els veïns implicats, per poder arribar a 
aquesta solució de consens, i que finalment acabarà per 
donar solució a un problema que ja fa massa anys que 
afecta el municipi de Tavèrnoles.

Altres canvis que s'han tingut en compte en aquesta 
segona aprovació inicial fan referència a la disminució 
d'habitatge protegit a la zona del Roquet i a la substitució 
de la rotonda que estava prevista a l'entrada del nucli 
per una actuació de millora a la cruïlla que durà a terme 
properament la Diputació, la qual cosa suposarà una 
reducció de la càrrega urbanística del sector.

Tal com ja es definia en la primera aprovació inicial, el 

POUM preveu un creixement urbanístic que unirà el nucli 
de Tavèrnoles amb la zona de les piscines, així com una 
reserva d'espai sota l'actual edifici de l'Ajuntament per 
a zona verda, vials i possibles equipaments. Per altra 
banda, també es manté la requalificació de la zona dels 
Plans de Can Riera, que passa de ser sòl industrial a sòl 
destinat a equipaments i serveis.

Durant el debat previ a l'aprovació, el regidor d'ERC, 
Joan Roura, va manifestar que el seu grup municipal 
donava suport a aquesta aprovació inicial, però d'una 
manera condicionada, i va avançar que presentarien 
al·legacions en referència a alguns aspectes que creien 
que s'haurien de replantejar a la zona de Fussimanya. 
L'alcalde, Carles Banús, va agrair el gest i el vot afirmatiu 
d'ERC, i es va comprometre a crear un equip de treball 
amb ERC per aprofundir en aquests aspectes que poden 
generar alguns dubtes.

Per la seva part, el grup de TAV va argumentar el seu 
vot contrari en la disconformitat de qualificar els Plans 
de Can Riera com a sòl d'equipaments i serveis, ja que 
entenien que aquesta zona hauria de passar a ser sòl 
rústic. A banda també van manifestar discrepàncies en 
algunes de les solucions urbanístiques que s'aporten a 
la zona de Fussimanya i al Pla parcial del Roquet.

Durant el posterior període d’exposició al públic s'han 
sol·licitat 2 visites per consultes amb el tècnic redactor, 
que van ser concertades la primera setmana del mes 
d'agost, i s'han registrat un total de 158 al·legacions. La 
totalitat d’aquestes al·legacions s'han remès ja a l'equip 
redactor per tal ser estudiades i poder donar resposta 
als interessats.

Els Almogàvers de Tavèrnoles, segons classificats 
del Raid dels Ausetans

El passat 16 de maig de 2013 es van lliurar els premis de 
la setena edició del Raid dels Ausetans en què per primer 
cop el municipi de Tavèrnoles presentava un equip, els 
Almogàvers de Tavèrnoles, que va quedar classificat 
en segona posició. L'equip estava integrat per Judit 
Fàbregas Muntal, Aina Fabregó Cabeza, Sergi Dachs 
Izquierdo, Ivan Guerrero Jaén, David Dachs Escarrà i 
Sergi Colomer Ricart.

El Raid va començar l'1 de febrer 2013, en les fases 
locals municipals hi van participar 53 equips amb un 
total de 274 joves. A la final comarcal hi participaven 
16 equips i 78 participants, i es va celebrar els dies 11 
i 12 de maig al centre d'oci i aventura d'Anigami de les 
Comes. Aquests dos dies els participants a la final van 
estar acampats en aquell indret i van fer tot un seguit de 

proves d'orientació, tir amb arc, primers auxilis, jocs de 
cucanya, escalada, etc.

A l'acte de lliurament dels premis va assistir-hi el 
regidor de Joventut de Tavèrnoles, Xavier Serra, que va 
lliurar el diploma als Almogàvers de Tavèrnoles. 

Festes locals de Tavèrnoles per al 2014

En el passat ple municipal del 30 de setembre es 
van aprovar les dues festes locals de Tavèrnoles per 
a l’any 2014. Concretament seran el dia 15 de maig, 
diada de Sant Isidre, i el 9 de juny, dilluns de segona 
Pasqua.
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Millores a la instal·lació del tancat de residus

L'Ajuntament de Tavèrnoles ha dut a terme un seguit 
d'actuacions a la instal·lació del tancat de residus amb 
l'objectiu de facilitar-ne l'ús als veïns i continuar amb 
els bons índexs de recollida selectiva que presenta el 
municipi de Tavèrnoles.

Concretament s'ha substituït el contenidor de 
voluminosos, que es trobava en molt mal estat, i s'ha 
incorporat una nova caixa metàl·lica que facilitarà les 
tasques de buidatge a l'empresa Recollida de Residus 
d'Osona.

També s'ha canviat i millorat la senyalització del tancat 
de residus, amb nous cartells explicatius, on s'indica 
quins productes han d'anar a cadascun dels contenidors 
i quins cal portar personalment a la deixalleria.

Aquestes actuacions 
s'inclouen dintre 
de les actuacions 
de sensibilització 
i comunicació per 
a la sostenibilitat 
mediambiental que 
preveu el Programa 
d'actuació municipal 
de Tavèrnoles.

Finalitzades les obres de millora de la xarxa d'aigua 
potable

L'empresa CASSA Aigües i Depuració, SL ha finalitzat 
aquest estiu les obres de millora de la xarxa d'abastament 
d'aigua potable del municipi de Tavèrnoles; l'obra, 
executada per un import de 63.942 euros, ha estat 
finançada per la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

Les obres han consistit en la instal·lació de comptadors 
de sectorització en els ramals principals de la xarxa 

d'aigua municipal, així com la incorporació de sistemes 
de telegestió en els dipòsits de les Punxes i de Masgrau. 
Així mateix també s'ha substituït una de les bombes 
d'impulsió de la bàscula i s'ha instal·lat una tanca 
perimetral al dipòsit de les Punxes.

Aquesta actuació permetrà poder detectar les fuites que 
presenta la xarxa d'abastament d'aigua potable i millorar 
així el rendiment del servei d'aigua municipal. L'actuació 
ha servit també per complir certs requisits sanitaris pel 
que fa a la protecció del dipòsit d'emmagatzematge.

Informacions Municipals

L'Ajuntament de Tavèrnoles commemora la Diada

Coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya 
l'Ajuntament de Tavèrnoles va sumar-se als actes de 
commemoració amb una ofrena floral. L'alcalde i els 
regidors presents a l'acte van ser els encarregats de 
dipositar un ram de flors a la placa col·locada a la 
façana de l'edifici de l'Ajuntament. 

L'acte d'enguany precedia la sortida dels tavernolencs 
que anaven a la Via Catalana convocada per l'Assemblea 
Nacional Catalana; és per aquest motiu que no hi va 
haver parlament per part de cap personalitat comarcal 
i va ser l'alcalde, Carles Banús, qui va dirigir unes 
paraules a la trentena de persones assistents. L'acte va 
acabar amb el cant dels Segadors.

Inici de les obres d’ampliació del cementiri municipal

Durant aquest mes d'octubre s’han dut a terme les 
obres de millora al cementiri municipal que consisteixen 
en l'ampliació de 12 nínxols a la paret de ponent del 
cementiri i la instal·lació de 8 columbaris per a cendres 
amb capacitat per a 4 urnes cadascun d'ells.

El projecte d'ampliació del cementeri ha estat redactat 
pel tècnic municipal, Francesc Ribas, i té un pressupost 
d'execució de 16.403 €. El projecte preveu també la 
instal·lació d'un punt d'aigua al cementiri i l’adquisició 
d'una bastida mòbil.

L'obra està finançada al 100% per la Diputació de 
Barcelona a través del programa de la Xarxa de Governs 
Locals.
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Fira de Sant Galderic 2013

De postes de sol, a Tavèrnoles

Per sisè any consecutiu Tavèrnoles va celebrar la Fira de 
Sant Galderic. Com a novetat d'enguany i per solventar les 
dificultats de l'aparcament, els visitants van accedir al nucli 
del poble a través d'un trenet que es va posar a la seva 
disposició de forma gratuïta. La jornada es va iniciar amb el 
tret de sortida de la VI Cursa de Sant Galderic, que gràcies 
al continuat esforç dels col.laboradors del Club Vic-Etb 
cada any compta amb una gran participació. 

Respecte els mercats, a part de les tradicionals parades 
d'artesania i gastronomia, també s'hi van afegir iniciatives 
de venta de segona mà així com l'estand local de l'ANC.

Un dels actes més esperats va ser el recital de poemes 
"Les branques que s'alcen vers la llum" en commemoració 
al Centenari del naixement d'Espriu, a càrrec d'un 

col·lectiu de voluntaris coordinats per la Pilar Cabot i amb 
l'acompanyament de Coloma Bertan al violí. Va ser tota 
una delícia pels d'allí presents.

Per altra banda, durant tot el matí es van poder visitar 
dues exposicions; la primera "La petita història de Miquel 
Martí i Pol" de Pilarin Bayés, a la Sala Polivalent; la segona 
"Guilleries-Savassona: A gran escala", que romandrà 
instal·lada permanentment al Centre Cívic. 

Tanmateix els més petits es van poder entretenir amb 
diverses activitats tals com inflables, ponis i les manualitats 
organitzades pel programa Viu El Parc.

Per últim, l'emocionant actuació del grup Gospel Gurb a 
l'emblemàtic escenari de l'església va posar punt i final a 
la Fira. 

Que el sol es pongui sobre el Pedraforca, passa. Que això 
passi en un dissabte de juny radiant amb una temperatura, 
diguem-ne, tan bulliciosa i efervescent, també. Però que, a 
més, tinguem en Claudio Sanna, vingut de l'Alguer, cantant 
versos de Pino Piras, a l'herba de la nova terrassa del centre 
cívic, ja no és tan comú. Va demanar d'estar de cara a la 
posta. És clar, acostumat a veure el sol anar-se'n cada 
dia sobre el mar, era el mínim que podia demanar. Això sí, 
no es va poder estar de compartir aquella fotografia amb 
el centenar llarg de persones que hi érem i va demanar a 
tothom que es girés un instant per contemplar aquella forca 
de pedra, a contrallum, en un cel rogenc encès i elèctric. 
Una imatge tan tavernolenca, sí, però, casumdena, diria que 
massa sovint tan poc admirada.

Compte, algun veí –o veïna, per ser més exactes– el nom 
de la qual m'estalviaré d'escriure, va dir que va ser el mateix 
Pedraforca qui va sentir la necessitat de lluir-se i treure pit 
aquell vespre, en especial, per als que érem a Tavèrnoles. 
Explicava que al Cadí hi deurien arribar uns acords i unes 
paraules amb un accent que feia massa temps, potser massa 
segles, que no s'hi escoltaven. Per què sí, tenim un país 
petit, en què per sort els campanars veïns es piquen l'ullet, 
però també n'hi ha que són més lluny, mar enllà, i no per això 
menys catalans. En aquell moment sonava 'Viola', una cançó 
de la també cantant algueresa Claudia Crabuzza que diu: 
'I crixin i crixin les flors de la terra'. Així, en alguerès, i amb 
accent sard, mentre el sol esclatava darrere un Pedraforca 
exultant. Ai, si les muntanyes i les flors parlessin...

Els versos de Pino Piras, el poeta alguerès per excel·lència 
i declarat enamorat de Catalunya, van obrir la vetllada. 
I tot seguit 'Anninnia', que tantes vegades ha sonat a la 
ja desapareguda iCat FM de la ràdio del cotxe, seguida 
de 'Carrer del mar', 'No és anyada de llenya', l'aplaudida 
'Viola'... I 'Bella Ciao', en català de l'Alguer, que, pels que 
no hi éreu, no té preu. Ara, m'atreveixo a dir que, pels que 
sí que hi érem, allò va ser alguna cosa més que un concert 
de música, alguna cosa més que un grapat de cançons, que 
una posta de sol o que una agradable visita inesperada... 
Allò va ser una petita, si voleu modesta, però enèrgica, 
mirada cap a nosaltres mateixos, cap al nostre país. Un 
plàcid retrobament, més que no un descobriment.

Perquè, Pedraforques a banda, de postes de sol, igual que 
de versos, de centres cívics, de cançons, i de beuratges, n'hi 
ha de tota mena i a tot arreu. I podíem ser deu. O quinze. I 
tant amics. Però vam ser més d'un centenar, vinguts de Vic, 
Manlleu, l'Esquirol, Perafita, el Masnou, Sant just Desvern, 

Llavaneres, Barcelona, Cervera... I també de lluny: Torí, 
Sàsser, Catània... Tots plegats, en una comunió petita, 
minúscula, però fabulosa, quasi galàctica, escoltant –i 
alguns cantant– històries i cançons de l'Alguer, en català, 
a Tavèrnoles. Gossos, truges, vaques i sargantanes també 
escoltaven, podeu pujar-hi de peus, a la seva manera, en 
silenci. I el més important, amb la naturalitat de les coses 
que són així: naturals. 

Una naturalitat que cal agrair sense filtres a l'agilitat i a la 
visió d'en Carles, el nostre batlle, i de totes les persones que 
hi van col·laborar, perquè des del primer DM a Twitter un 
parell de setmanes abans del concert –fins a l'última trucada 
inquieta a pocs minuts dels primers acords– ningú no va 
dubtar que l'empresa, per improvisada que fos i amb tocs de 
follia, valdria la pena. 

I tan natural, tot plegat, que en Claudio, sorneguer, va dir, 
a mig concert: 'Ens sentim com a casa, sapigueu que quan 
sigueu independents serem els primers que demanarem la 
nacionalitat catalana'. Ai las! Potser va ser el Pedraforca, 
com deia la veïna. O els campanars, que es van picar l'ullet 
–o, per coses de la distància, van parlar per skype acabat el 
concert, per comentar-lo. O potser, simplement, en Claudio 
va actualitzar allò de la cançó que, després de parlar de 
les flors, diu: 'Jo ja no me vull perdre, ja no me vull perdre 
res'. Poesia premonitòria o no, l'endemà, hores després, 
des de Marsella, en Claudio em va escriure un Whatsapp 
d'agraïment: 'La d'ahir, a Tavèrnoles, va ser una de les 
millors postes de sol que recordo en molt de temps, no ens 
la podíem perdre'. Tavèrnoles tampoc. Ni la posta de sol, ni 
tota la resta.

Roger Cassany
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El Castell s’Avellana
Avui parlarem d’un castell, però no del conegut castell de 
Savassona, sinó del perdut, petit i abandonat castell de 
s’Avellana.

Aquest petit castell o, millor dit, les ruïnes d’aquest 
petit castell estan situades a prop de Tavèrnoles, però ja 
dins el terme de les Masies de Roda. Tot i que és força 
desconegut, les seves restes encara són ben notables. 

Les parets neixen arrapades a les roques per aprofitar 
el màxim l’espai entre les penyes sobre les quals està 
construït. Pel que es pot veure, el castell tenia una forma 
allargada, talment com un vaixell, amb una gran llosa 
encarada a migdia com si fos la proa. Les restes de les 
parets són força difícils de veure perquè els arbres i la 
vegetació que ha crescut al voltant fan difícil fins i tot la 
seva localització.

Pels murs que queden, es pot veure que tenia una torre 
de planta circular. L’accés es feia per l’escala de pedra 
cavada a la roca per la qual encara avui es puja. La part 
més ben conservada és, sens dubte, la paret de llevant.

Per la seva situació, darrere el puig de Conangle i a prop 
del Mas, segur que era una bona talaia,  ja que domina 
cap a llevant la casa del Sangles Vell i tot el meandre del 
Ter que l’envolta, el sector de Fussimanya i a la llunyania 
el Cabrerès. Al  migdia podem veure una bona part de les 
terres de Tavèrnoles  amb el Montseny al fons i més cap a 
ponent el sector de Baumadrena i part de la plana de Vic 
al fons, sens dubte una bona panoràmica.

La primeres notícies documentades són de l’any 
1067, quan el bisbe de Vic, Guillem de Balsareny, el 
va encomanar perquè en tinguessin cura, junt amb les 
seves terres, els vescomtes de Girona (Ponç de Cabrera 
i la seva muller Beatriu), amb la condició que sempre que 
el bisbe hi volgués entrar fos ben rebut. Després d’uns 
anys d’esplendor sembla que al segle XIV fou destruït per 
l’expedició armada que va malmetre les defenses de la 
sagrera de Sant Pere de Roda o de l’Esquerda. Avui dia 
ja només en queden algunes parets força malmeses, però 
ben segur que net de vegetació i ben endreçat encara 
podria despertar força interès.

Tant de bo que aquestes explicacions us despertin la 
curiositat i decidiu fer-hi una visita. Si és així, us recomano 

una petita caminada des de la porteria de Salou o Cal 
Guarda. 

Iniciem la caminada en aquest punt. Un cop passada 
la porta seguirem en direcció a la casa del Mas pel  camí 
principal, on arribareu al cap de 10 minuts. Passada la 
casa, el camí es bifurca, l’un cap a Santa Magdalena i 
l’altre, que seguirem, cap a la Passarella, a uns 10 minuts. 
Més endavant ja veurem unes instal·lacions amb una 
plataforma per pesar camions (són de la pedrera de la 
font de la Fradera o Passarella, avui dia inactiva). Aquí, i 
just a l’esquerra, surt un corriol amunt, que pel mig dels 
boixos i seguint paral·lel a un filat de bestiar, ens porta fins 
a la base del castell. Ara podeu seguir cap a la dreta, per 
sota les penyes fins a trobar les escales que pugen dalt 
les restes del castell. També podeu donar tota la  volta  al 
castell seguint un corriol molt cuidat, però sempre us serà 
difícil de tenir una visió de tot el conjunt.

Si pugeu a dalt de tot, aneu amb compte, ja que en 
algun punt hi ha força alçada.

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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El tondre o esquilar les ovelles

Cavalls de Raid

Quan arriba l’estiu les ovelles tenen la llana llarga i 
comença a fer patir la calor. Quan en fa molta queden 
com letàrgiques. Se’n diu   múrria, i quan “murrien” perden 
moltes hores de menjar. Per tant, cal tondre o esquilar les 
ovelles. En aquesta zona se sol començar a fer pel maig 
o juny, depèn de l’any i de la temperatura i humitat de 
l’ambient. Quan estan esquilades cal vigilar que no agafin 
cap mullada, calamarsada o pedregada perquè podrien 
patir una lipotímia. Deu o quinze dies després ja tenen 
una mica de llana i ja no és tan perillós. 

La llana es ven a preus ridículs per la feina que hi ha 
per netejar-la i tractar-la. Antigament es feien matalassos, 
coixins i fil de llana per a jerseis, mitjons, etc. Avui les 
fibres sintètiques la substitueixen.

El tondre per als pastors és un dia de molta feina. Ho 
solem fer un equip de tonedors. Cal acostar i agafar les 
ovelles una per una i fins que s’acaben totes.

El 18 d’agost, al Raid del Cabrerès, el cavall Ares amb la genet 
Claudia Fises, va  fer un 90 al Campionat Nacional (CN).

El 24 d’agost, al Raid Comte Arnau de Ripoll, el cavall 
Puntet N’Ado amb la genet Clara Gómez va fer un 120 
Campionat Internacional Tres Estrelles (120CI***). 

El Cavall Flexador va ser preseleccionat per córrer el 
Campionat d’Europa a Most, República Txeca, però no va 

poder ser per una lesió d’última hora.
El 19 d’octubre, al Raid de Moià, el cavall Ares amb la 

genet Sara Zurita va fer un 120 Campionat Internacional 
Tres Estrelles (120CI***), però va abandonar al Km 100 
per problemes amb el cavall.

El cavall Nashdak amb el genet Jordi Muntasell va 
quedar 11è al 90 CEI*.

Miquel Dachs

Miquel Dachs

El càstig de la Font del Foquers
Fins als anys seixanta del segle XX els safreigs públics 
eren un punt de reunió de les mestresses de casa a l’hora 
de fer la bogada. Un clar exemple al nostre municipi era 
el safreig de la Font del Foquers, on hi rentaven la roba la 
gent de les cases més properes: El Compòsit, Foquers, 
Jutglar, Can Tordera, Torrents, Can Janot... 

Seria a mitjans del segle XIX quan s’havia casat l’hereu 
d’una d’aquetes masies amb una noia vigatana que a 
part de xerraire, també li agradava criticar i burlar-se de 
tot el que es deia pel poble sense preocupar-se per les 
ofenses. Tan era així, que algunes de les veïnes havien 
canviat l’hora d’anar a rentar per no trobar-la.

Un dia xafogós d’estiu, era mitja tarda quan feien la 

bogada al safreig del Foquers. Deuria ser prou agradable 
aquella hora; amb la frescor de l’aigua i l’ombra dels 
plataners. En mig de rialles i els cops de les paletes de 
fusta per estovar els llençols, les noies no s’adonaven que 
venia un temporal de mil dimonis. Semblava que es feia 
de nit quan de sobte un llamp obria el cel i tot seguit un tro 
esgarrifós acompanyava la caiguda de pedra de la mida 
d’ous de colom.

La jove vigatana, que aleshores estava com sempre 
burlant-se de la gent, va quedar muda de l’espant. Fins al 
cap d’una setmana no li va retornar la veu. Els veïns ben 
aviat van dir que havia estat un càstig de Déu per la jove, la 
qual no va tornar a criticar mai més, ni tampoc ho van fer cap 
de les altres bugaderes, dins l’entorn de la Font del Foquers.

Misteris de casa nostra Josep Colomer

Fotos de Jordi Font
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Al camp de Tavèrnoles
Aquest any ha sigut plujós i els cereals i la colza han tingut 
molt bones condicions per créixer,  igual que les herbes de 
pastura. Però, el “però” dels pagesos..., quan ja estaven 

els cereals i la colza a punt per a una collita boníssima, la 
pedra va fer acte de presència, i va destrossar entre un 20 
i un 70 % de la collita, depenent de les zones.

Miquel Dachs

Bona cacera
Benvolguts veïns, a principis de setembre va començar 
una nova temporada de caça de senglar que s’acabarà 
a finals de febrer del proper any. Com aquests darrers 
anys, les expectatives són bastant bones. Aquest 
any hem tingut un estiu plujós i pel que fa al menjar 
d’aquests animals no els en faltarà. A causa d’això, la 
problemàtica que ens trobarem en aquest principi de 
cacera, serà la gran quantitat de conreus de blat de 
moro i sorgo que hi ha.  Tindrem una quantitat important 
de senglars dins dels camps, on és més complicat 
caçar-los a causa de la proximitat de carreteres, nuclis 
urbans, … i a més produeixen  danys als conreus. Un 
cop hi haurà tot aquest menjar recollit serà el moment 
de començar a veure la quantitat que n´hi poden haver 
i que els caçadors comencin de veritat a caçar-los. Heu 
de pensar que als caçadors, el que ens agrada més és 
caçar-los al bosc.

 Ja sabeu que aquests últims anys s´han anat 
accentuant mesures de seguretat en la cacera, tant 
per als caçadors com per a la resta de persones a 
qui agrada el bosc. Els caçadors del senglar estem 
obligats a portar roba de caça de colors vius (taronges 
, grocs… ) i senyalitzem amb plaques ( “ Batuda del 
senglar” ) la zona on volem caçar aquell dia. Això no 
implica que la resta de gent no pugui entrar en aquell 
bosc. Només volem dir que els caçadors hi som i que 
hi estem caçant. Es diu que el bosc és de tots , encara 
que en realitat sempre té un propietari, i gràcies que 
ens hi deixi anar. El que és veritat és que amb civisme 
hi cabem tots, caçadors, boletaires, caminadors… I 
el que és cert, és que la majoria de gent és comporta 

correctament, i demana on cacem, encara que hi ha 
excepcions. 

El que demanem els caçadors és que de la mateixa 
manera que hi posem voluntat per estar-hi tots, també 
voldríem que la resta de gent ens respectessin.

Actualment, a part de practicar l’esport que ens 
apassiona, també estem gestionant la població d’una 
espècie animal, els senglars, que si no fos així i per 
falta de depredadors naturals, podria arribar a ser una 
problemàtica molt greu per a la societat actual.

Ara ja només cal esperar a finals de temporada per 
saber com ha anat, amb totes les seves anècdotes.. I 
esperem que per molts anys puguem seguir gaudint de 
la nostra afició.

BONA CACERA

    Joaquim Montañà  Sala
                                                             Membre de la Colla del Senglar de les Guilleries

Contes infantils i juvenils Aina Serrabassa

WONDER

Lúltim llibre que he llegit i m'ha agradat molt és diu 
Wonder, de R.J.Palacio. Us el recomano!

El protagonista és l'August (Auggie) Pullman que és 
un nen que ha nascut amb una greu deformació a la 
cara i s'ha hagut de sotmetre a tantes operacions que 
mai no ha pogut anar a l'escola; fins ara, que té deu 
anys i està a punt de començar cinquè a l'escola. Per 
ell va ser molt dur aquest nou curs ja que els seus 
companys el jutjaven per la seva fesomia. 

Fa reflexionar sobre com hem de tractar els altres 
i deixar de banda els prejudicis cap a una persona 
abans de conèixer-la.

R.J. Palacio
Edicions La Campana
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La Terra de Xauxa

Lo trobador català, llibre de poesia d'Antoni Bori i Fontestà, 1862-1912)

Xauxa és el país més gran i bonic per exel·lència 
allà es neda en l'opulència i de pobres no n'hi han. 
Allà no mana ningú i tothom creu i va recte, 
perquè s'acata i respecta el pensar de cadascú. 
Així tots viuen tranquils i en la més dolça armonia, 
sense crims, ni policia, ni plets ni guerres civils. 
No es fan quintes ni eleccions; i, com que no hi ha propietaris,
no hi ha advocats ni notaris, ni es paguen contribucions. 
Allà ningú té la dèria del treball per l'interès, perquè, 
com que no hi ha diners, no es coneix mai la misèria. 
Tothom troba el què demana; i per contentâ a qui es vol, 
cada dia surt el sol, i plou set cops per setmana. 
Prô la pluja no encaparra; 
el dilluns plouen cabrits; 
el dimarts coloms rostits; 
el dimecres botifarra; 
el dijous rets i cotilles; 
divendres, fruites i vanos; 
dissabte, puros habanos,
 i el diumenge mandonguilles. 
Allà sols hi ha fruites fines i préssecs rossos com sols; 
albercocs del pinyol dolç i les pomes camosines. 
Les cases són de turrons; les parets de xocolata; 
les rieres d'or i plata i els camps, coberts de capons. 
Els arbres dónen vestits; 
les muntanyes, perles riques; 
els jardins, flors molt boniques,
 i les fonts, vins exquisits. 
Allà no s'ha de passar cap pena de poder viure; 
vinga broma, vinga riure; i menjar bé, i disfrutar. 
Així és, que com hi regna tanta alegria i quietud, 
s'hi disfruta una salut que els metges no hi tenen feina. 
I quan ja s'és a la vora de les portes de la mort, ve una febre, 
un atac fort, i ... bona nit i bona hora. amb això, sense disbauxa, 
si us agrada lo que es diu, aneu a passâ un estiu allà a la terra de Xauxa. 
I quan sereu de tornada d'eix país formós i gai, 
com que jo no hi he estat mai... ja em contareu si us agrada. 

Bori i Fontestà (El trobador català) 

Aquest autor és de finals del segle dinou, per tant el català que fa servir és d'abans de la reforma d'en 
Pompeu Fabra.

Imma Aurich
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ESTIU FRESC I PLUJÓS, OCTUBRE SEC I CÀLID

Ens trobem ja a mitjans de tardor, una tardor molt atípica, càlida, seca, sense bolets!!! ni un!!!. Quina llàstima… tant que 
prometia aquest any, quan a finals d’Agost ja vam começar a collir els primers rovellons a Tavèrnoles.

    L’estiu enguany ha sigut una mica més fresc i plujós, i I’octubre més càlid i sec que la mitjana. A la taula següent 
podreu veure la desviació de temperatures i plujes respecte a la mitjana:

Plou i fa sol Pep Garriga

MES
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE

Tª mitjana
15.8ºC
20.4ºC
22.8ºC
22.5ºC
18.9ºC
14.9ºC

Desviació
-2.6ºC
-2.2ºC
-0.1ºC
-0.6ºC

0ºC
+1.5ºC

Desviació
+17 L/m²
+2.9 L/m²
+54.4 L/m²
+94 L/m²

-59.4 L/m²
-60.4 L/m²

Pluja mitjana
91.6 L/m²
77.5 L/m²
73.2 L/m²
106.8 L/m²
91.8 L/m²
84.4 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.

Des de que disposo de dades (2002) aquests mesos hem tingut alguns rècord que anomeno a continuació:     

-La temperatura màxima d’aquest estiu ha sigut de 33,9ºC el dia 27 de juliol. Aquesta temperatura és la màxima 
més baixa en tot l’estiu des de que dipsoso de dades (2002).
-El juliol amb 131,6 L/m² ha sigut el 2on més plujós, només superat per el juliol del 2011 amb 183,8 L/m².
-Rècord de precipitació a l’’agost amb 200,8 L/m².
-Rècord de sequera a l’octubre amb 24 L/m².
-Rècord de vent el dia 4 d’octubre amb 91,7 Km/h. Va ser el dia que es va produir l’esclafit a Manlleu i rodalies i 
que aqui va passar d’equitllada.
-Fins ara l’any 2013 portem recollits 867 L/m², el 2on més plujós, superat només per l’any 2010 amb 879,4 L/m².

Associació de veïns de Fussimanya
El passat 18 de juny es va fer l'aprovació inicial del 
POUM, per a tots els veïns va ésser un pas important 
cap a la classificació de Fussimanya com a Sòl Urbà No 
Consolidat. Volem mostrar la nostra satisfacció als tres 

grups municipals, ja que unànimement han donat suport a 
la proposta de legalització acordada amb els veïns. Sabem 
que encara ens queda camí, però tenim la il·lusió que 
finalment tots junts ho aconseguirem.  

El Tupí
Aquesta primavera des del Consorci d'Afers Socials es va 
demanar que es contribuís a pal·liar les conseqüències de 
la crisi, ja sigui a través dels Horts Socials o de qualsevol 
altra manera. A Tavèrnoles, va sorgir la idea de recollir els 
excedents dels vostres horts i donar-los al Tupí. La veritat 
és que vaig tenir por, vaig pensar que no es recolliria res, 
però estava molt equivocada.

S'han portat al Tupí: faves, alls, tomàquets, enciams, 
mongetes, coliflors, cogombres... entre d'altres verdures, 
i també fruites com peres, albercocs, codonys o nous. 
També ous i per si no fos prou, oli ,arròs i llegums. Quasi 

200 kg de menjar! Cada setmana quan arribem al Tupí, 
sentim : Els de Tavèrnoles!  o "No fallen mai" i sempre 
gràcies, moltes gràcies. Crec que és just dir que tot aquest 
reconeixement és per vosaltres, pel vostre treball i per la 
vostra generositat.

Als Voluntaris del Tupí ens han demanat de venir un 
diumenge del proper mes de desembre a Tavèrnoles per 
tal de donar-vos les gràcies i explicar-vos com i què es fa 
amb els vostres productes.

No em resta res més que felicitar-vos pel que feu, i 
moltes gràcies!  
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Curiosament la política de la Generalitat de Catalunya 
ha estat molt paral·lela a la que hem viscut i vivim al 
nostre municipi:

Des de la fi del franquisme van transcórrer vint anys 
de govern de Convergència tan a la Generalitat com 
al nostre Ajuntament. Per altra banda, els dotze anys 
d’Esquerra a Tavèrnoles han coincidit en gran part amb 
el tri-partit de la Generalitat; en tots dos llocs gairebé 
sempre antagònics al grup de Convergència.

Actualment estem governats tan a Tavèrnoles com a 

la Generalitat per Convergència, amb el fet insòlit de 
comptar amb el suport d’Esquerra. Tot i que en tots 
dos casos, tan sols els uneix un punt bàsicament: a 
la Generalitat, la independència de Catalunya, a 
Tavèrnoles facilitar el camí cap a la construcció d’un 
gran col·legi.

En ambdós llocs es tensa la corda i les postures 
són més radicals, mentre minven les vies de diàleg. 
Trencar la corda significaria el fracàs dels polítics, i 
malgrat no els faltarien paraules per culpar als altres, 
les conseqüències les pagarien el poble.

Reflexió: Paral·lelisme Josep Colomer

Receptes de Tavèrnoles

Marquem la tonyina a la paella a foc fort amb una miqueta 
d'oli. Només li donarem un coloret per fora, és important 
que quedi poc feta per dins, amb la salsa ja s'acabarà 
de fer. Retirem la tonyina i hi posem la ceba a foc fluix. 
Potser haurem d'afegir una miqueta més d'oli. La salem 

i tapem per a que es faça a poc a poc i es caramel·litzi.
Quan la ceba ja estiga ben daurada afegim la tonyina 
i el suc de taronja fins que quedi tot ben cobert. Ho 
deixarem bullir a foc fluix fins que es redueixi i quedi una 
salseta.

TONYINA AMB SALSA DE TARONJA

- 4 tallades de tonyina fresca
- 3 cebes grans
- Suc de taronja natural

Ingredients  per a 4 persones:

Receptes de la iaia

PREPARACIÓ:

Es posa la llet a un pot amb 4 cullerades de sucre i la 
pela de la llimona i es posa al foc fins que es comenci 
a coure. Mentrestant en un bol, bat els sis rovells 
d’ou i afegeixi dues cullerades de sucre i la maizena. 
Quan la llet comenci a bullir, s’agafa un cullerot i es 
va tiran a poc a poc al bol movent-lo molt bé. Una 

vegada ben remanat, s’afegeix el contingut del bol al 
pot i s’afluixa el foc donant voltes sense parar, amb una 
cullera de fusta, sense que arribi a bullir. Les natilles 
estan al seu punt. Es colen en un colador de forats grans 
o un xino. Es posen les galetes Maria en una plata o en 
plats individuals. Es tiren les natilles a sobre les galetes 
i es deixen refredar a la nevera. A l›hora de servir es 
posa un polsim de canela. Esperem que us agradi!

NATILLES AMB GALETES MARIA

• Un litre i mig de llet
• Sis rovells d’ou
• Sis cullerades soperes 
de sucre
• La pela d’una llimona

• Un pal de vainilla
• Una cullerada supera 
de maizena
• Canela en pols
• Galetes Maria

Ingredients (per sis o vui):

Montse Gomez
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ANC Tavèrnoles

En motiu de la diada de l’11 de setembre i davant 
la convocatòria a la Via Catalana  l'ANC Tavèrnoles 
va organitzar una sortida col·lectiva perquè tothom 
qui volgués pogués assistir a la Via Catalana per la 
Independència. Malgrat a última hora l’empresa del bus  
ens va deixar sense el servei que ens havia de portar a 
Franciac - Caldes de Malavella  gràcies a la col·laboració 
de part dels inscrits, un grup de més de 60 persones 
vàrem sortir a mig matí direcció al tram 574.

Com que la jornada era llarga i els qui formem l'ANC 
Tavèrnoles  ens agrada fer les coses bé... En previsió 
de que hauríem de passar moltes hores fora ens vam 
cuidar de buscar un bon espai prop del nostre tram, on 
poder entaular-nos per dinar. Quan vàrem arribar la paella 
d’arròs ja quasi estava apunt i en poca estona vàrem 
tenir les taules parades i el “pica pica” apunt. Aprofitem 
aquestes línies per agrair a Francesc Borrell la seva 
hospitalitat, al cedir-nos el seu jardí, el de la Rectoria de 
Franciac, per fer l'arròs,  dinar i passar una bona estona, 
doncs realment el lloc i la seva companyia van valdre la 
pena. 

Cal dir que el grup taverlonenc era ben complert, 
una vegada arribats al nostre tram i per entretenir-
nos en Miquel ens feia malabars, en Marc i l'Alba 
amenitzaven amb la seva música i la Clara ens va fer 
un seguit d'exercicis gimnàstics espectaculars. Crits 
d'independència, banderes estelades onejant, "onades" 
humanes, ... activitats variades i improvisades que van fer 
que la participació a la cadena humana es fes curta! 

Una vegada ubicats al tram i agafats de les mans junts 
varem tenir la sensació d'estar fent història. No cada dia 
pots formar part d'una cadena humana que uneix més de 
400km de territori, des de El Pertús fins Alcanar. Per tant 
podem dir que els taverlonencs i tavernolenques "Varem 
fer via". 

Des de l'ANC Tavèrnoles volem agrair la participació i 
predisposició de tots i totes vosaltres per fer que finalment 
el dia 11 de setembre fos un èxit.

Recordem que si alguna persona està interessada en 
forma part de l'ANC podeu posar-vos en contacte amb 
nosaltres al correu-e tavernoles@assemblea.cat 

ANC. Tavèrnoles
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Acords de plens

Ple	  extraordinari	  de	  27	  de	  maig	  de	  2013

Inici de l’expedient d’alteració parcial dels termes municipals de les Masies de Roda i
de Tavèrnoles
Aprovació de l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre Sant Sadurní
d’Osormort i Tavèrnoles.
Acceptació subvenció PUOSC. Actuació 2011/1404 (millora de la xarxa d’abastament
d’aigua potable)
Aprovació del Conveni de Col·laboració amb l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals

Aprovació de les xifres del padró d’habitants a 01-01-2013

Aprovació del Pla local de joventut 2013-2016

Adjudicació del contracte derivat de l’acord marc del subministrament d’electricitat
destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel
desenvolupament local  a l’empresa Endesa energia SAU (exp. 2012/01)

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals
de Tavèrnoles

Adhesió al Pacte d’alcaldes

Aprovació del Pla d’actuació per a sismes del municipi de Tavèrnoles

Modificació de la composició de la Comissió especial de comptes

Ple	  ordinari	  de	  17	  de	  juny	  de	  2013

Aprovació conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per la realització del projecte
tècnic “Tram de col·lector d’aigües residuals a la zona de les piscines de Tavèrnoles”
Aprovació del Compte General de l’Ajuntament i l’Organisme Autònom Comissió de
Festes de l’exercici 2012

Segona aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de  Tavèrnoles

Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya

Ple	  ordinari	  de	  30	  de	  setembre	  de	  2013

Ratificació de la resolució núm.66 de 16 de setembre de 2013 (atorgament de
representació i poders per la defensa del recurs contenciós administratiu 286/2013)

Aprovació calendari de festes locals per a l’any 2014

Incoació de l'expedient de supressió del registre municipal d’unions estables de
parelles de fet

Aprovació de l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica

Aprovació certificació número 2 de l’obra “Millora de la xarxa d’abastament d’aigua
potable del municipi de Tavèrnoles”

Sol·licitud canvi destinació subvenció al PUOSC
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1-PERIODICITAT DELS PLENS ORDINARIS
Des de l'inici de legislatura es va canviar la 
periodicitat dels Plens ordinaris, de fer-los 
mensualment a fer-los trimestralment. Per nosaltres 
això significa un retrocés important en les formes 
de gestionar l'Ajuntament de Tavèrnoles, dilatant 
en el temps el debat dels temes que afecten al 
nostre municipi.

2-POUM
L'equip de govern ha cregut oportú tornar a fer una 
altre aprovació inicial del POUM per tal d'encabir 
una millor solució per Fussimanya i ho veiem bé. 
Aquesta segona aprovació inicial però, ha tornat 
a obrir el debat referent a altres sectors, com són 
els Plans de Can Riera, l'aparcament de sota el 
Jutglar o el sector urbanizable del Roquet. Tan s'ha 
obert el debat que durant l'exposició pública del 
POUM, aquest ha rebut més de 150 al.legacions. 
Aquest fet posa de manifest que aquest POUM 
no convenç a molts Tavernolencs, i creiem que 
l'equip de govern ha de fer un replanteig general 
per tal de poder aprovar aquest document tant 
important per el futur de Tavèrnoles amb el màxim 
consces possible.

3-DESAPARICIÓ D'ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS
Veiem amb preocupació com van desapareixent 
algunes activitats o esdeveniments que estàven 
totalment consolidats al nostre municipi. Un 
d'ells el casal d'estiu, que l'equip de govern mai 
ha tingut la voluntat de donar-hi continuïtat. El 
Festival de música, que tot i que no era viable 
econòmicament es podia haver reestructurat per 
tal d'ajustar-lo a la situació actual. Ens preocupa 
també la fira de St.Galderic que aquest any ha 
tingut una devallada en la afluència de visitants. 
Sabem que hi ha molta competència aquestes 
dates, però caldrà buscar-hi nous al.licients per 
tal que pugui tenir èxit en un futur.

4-CARRER MONTSENY
Per l'any 2014 l'Ajuntament té previst urbanitzar el 
carrer Montseny. Ja l'any passat es va presentar 
un projecte que finalment no es va aprovar (per 
sort). El projecte va generar un ampli rebuig entre 
els veïns del carrer, així com a nosaltres TAV. 
Hem d'anar molt amb compte com urbanitzem els 
carrers de Tavèrnoles, cal que s'integri tot molt bé 
a l'entorn. A Tavèrnoles no hi encaixa un carrer 
tipus de qualsevol poble. Aquest carrer ha ser 
l’exemple per tal que en el futur els nous carrers 
que es vulguin urbanitzar, segueixin tots un estil 
similar.

Trobar només 4 aspectes a ressaltar de la gestió 
municipal dels darrers 2 anys i mig ha estat un gran 
exercici de concreció. Sempre resulta complicat 
haver d’escollir entre moltes opcions i sovint es 
corre el risc de deixar fora de la tria actuacions 
mereixedores de ser destacades. Assumint aquest 
risc, des del grup municipal de CiU creiem que 
aquests són els 4 aspectes a ressaltar del què 
portem de legislatura:

· Haver arribat a una solució viable per Fussimanya 
d’una manera consensuada amb els departaments 

de la Generalitat i els veïns de l’urbanització, 
originant la segona aprovació inicial del POUM que 
va tenir lloc el juny d’aquest any.

· Dinamització del nou Centre Cívic organitzant 
nombroses activitats i tallers orientats a les diferents 
franges d’edat existents al municipi de Tavèrnoles.

· Elaboració del catàleg de camins del municipi i 
arranjament de prop de 25 km de camins rurals de 
manera conjunta entre Ajuntament de Tavèrnoles, 
ADF i Espai Natural Guilleries-Savassona.

· Programació i execució de diverses obres de 
millora a la xarxa municipal d’aigua amb l’objectiu 
de reduir fuites i incrementar el rendiment del 
servei.

Política Municipal

4 aspectes a ressaltar del que portem de legislatura
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El Punt Jove de Tavèrnoles, a 
través de l'Oficina Jove de Treball 
d'Osona, cada setmana disposa de 
noves ofertes de treball. La majoria 
d'ofertes de treball disponibles 
provenen de la comarca d'Osona 
i engloben diferents sectors 
econòmics i edats, però també hi 
ha un apartat força ampli d'ofertes 
de feina a l'estranger i feines per a l’estiu.

Alguns exemples:
· Teleoperador/a
· Cangur
· Operari/a Sector Farmacèutic
· Cuidador de Granja

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

Ofertes de treball al 
Punt Jove

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:

CÓS - BAUMA - CAN MÓN - ROQUET - COLOMER
MAS GRAU - MAS EL PI - L'AGUILAR - CASTELL 
CAN PIU

Sopa de lletres

 Trobareu la solució al
Facebook de la Rella

Naixements i defuncions

DEFUNCIONS DE MAIG A OCTUBRE DE 2013:

Gerard Crosas Boix, -  23 d’octubre
El Cós

Lluís Muntal Echevarria - 29 d’octubre
C/ Pla de les Ballades, 3

HABITANTS FINS EL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2013: 
158 homes, 159 dones.


