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Núm. 28 - Març de 2014

Aplec a Santa Margarida d’Ardola

Aplec del goig i del retrobament:
D’ací i d’allà, com processó, la gent
amb mocadors al cap i barretines.
Si t’hi fixes un xic ja ho endevines
que dins de les cassoles, les cistelles
transporten el conill i les costelles.
Més d’un besavi va a cavall d’un burro
(no sé si català, potser baturro)
i als vilars i a les viles dels rodals 
s’han quedat, quasi sols, els animals.
Sota un barret de teula i somrient
Mossèn Cinto es passeja entre la gent.
“Sembla ser que és poeta”, diu algú,
i canta i diu la missa com ningú.

Pilar Cabot
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Sens dubte aquest 2014 que hem encetat fa ben poc 
se’ns mostra, nacionalment parlant, carregat de reptes 
i, m’atreviria a dir, amb la il·lusió posada a la tardor 
d’aquest any. Com a país ens tocarà demostrar que no 
defallim i que de nou som capaços d’assolir allò que 
ens proposem.

Dins l’àmbit municipal, aquest any no només se’ns 
presenta amb reptes, sinó que també serà l’any on 
veuran la llum molts dels projectes treballats durant 
part de la legislatura. Els pressupostos aprovats per 
tots els grups municipals per a aquest 2014 preveuen 
unes inversions properes als 350.000 €, distribuïdes 
en diferents actuacions.

Una d’aquestes actuacions serà l’arranjament del 
carrer Montseny, que suposarà un ordenament dels 
espais que afavorirà el moviment de vianants i vehicles, 
així com una millora en les serveis que discorren al 
llarg d’aquest carrer. Una segona actuació, de menys 
visibilitat però d’igual importància, consistirà en la 
millora de la xarxa d’abastament d’aigua; una inversió 
que ha de permetre disminuir el nivell de pèrdues que 
darrerament s’han anat detectant.

Dintre les inversions per al 2014 l’Ajuntament adquirirà 
un solar situat al costat del Centre Cívic, i d’aquesta 
manera augmentarà el patrimoni municipal i guanyarà 
un espai destinat a equipaments en un futur. La promoció 
turística també es veurà beneficiada en les actuacions 
d’aquest any, ja que es preveu poder adequar l’entorn 
de l’església de St. Esteve de Tavèrnoles, i generar 
un recorregut al seu voltant que permeti observar els 
elements arquitectònics del romànic de l’edificació. 
D’altres actuacions previstes, aquestes més orientades 
a millorar les condicions d’accés als veïns, són 
l’arranjament de camins rurals o posar asfalt a carrers 
del nucli de Tavèrnoles.

Finalment, destacar que aquest 2014 la Diputació de 
Barcelona executarà les obres a la cruïlla d’accés 
al nucli de Tavèrnoles. Una actuació necessària i 
reclamada des de fa anys i que representa guanyar en 
visibilitat i seguretat en aquesta cruïlla.

Com veieu, aquest 2014 se’ns presenta carregat de 
feina, però al mateix temps amb la il·lusió de veure 
materialitzats projectes que tenen com a finalitat 
principal la millora de Tavèrnoles. 
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Informacions Municipals

Finalitzades les obres del cementiri municipal

El passat mes d’octubre van finalitzar les obres 
d'ampliació del cementiri consistents en la construcció 
de 12 nínxols nous i la instal·lació de 8 columbaris.

El projecte d'ampliació del cementeri, que va ser 
redactat pel tècnic municipal, Francesc Ribas, ha tingut 
un pressupost d'execució de 16.403 € i ha estat finançat 
al 100% per la Diputació de Barcelona a través del 
programa de la Xarxa de Governs Locals.

Amb aquesta ampliació la capacitat total del cementiri 
municipal és de 99 nínxols i incorpora també 8 columbaris 
per a cendres amb capacitat per a 4 urnes cadascun 
d'ells.

Tavèrnoles és el 2n municipi de Catalunya on es fa 
millor la recollida selectiva

L'any 2012 Tavèrnoles 
va assolir un valor de 
79,59% pel que fa a 
la recollida selectiva 
neta de residus.

El director de 
l'Agència de Residus 
de Catalunya (ARC), 
Josep Maria Tost, va 
presentar el passat 
mes d’octubre els 
resultats les dades de 
generació de residus 
de l'any 2012 de les 

comarques centrals, així com el detall per municipis i 
comarques.

De les dades presentades destaquen els valors de 
reciclatge de Tavèrnoles que arriben fins al 79,59% de 
recollida selectiva neta (un cop s'han descomptat els 
impropis), situant el nostre municipi com el capdavanter 
d'Osona i el segon de tot Catalunya només superat per 
Miravet (81,01%).

Des de la regidoria de Medi Ambient es valoren molt 
positivament uns resultats que sens dubte són fruit de 
les bones campanyes de sensibilització que s'han dut 
a terme. Així mateix es vol animar als veïns a continuar 
sent un exemple en recollida selectiva.

A Tavèrnoles ho fem bé, i és gràcies a les bones 
pràctiques adquirides i a la bona feina del personal 
de l'ajuntament que ens ha permès arribar a aquests 
destacats nivells de recollida selectiva.

El Centre Cívic de Tavèrnoles estrena 7 maquetes de 
l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Coincidint amb la Fira de 
Galderic, el Centre Cívic 
de Tavèrnoles va estrenar 
la ubicació definitiva de 
set maquetes de llocs 
emblemàtics de l'Espai 
Natural de les Guilleries 
fetes per 25 alumnes del 
cicle formatiu de grau 
superior de projecte 
d'obra civil de l'Escola del 
Treball.

Hi ha una maqueta general de l'espai protegit, una de 
la presa del pantà de Sau, una altra de l'ermita i turó de 
Sant Feliuet de Savassona, dels cingles de Tavertet, del 
pont de Malafogassa i un parell fora de l'àmbit protegit, 
del monestir i de l'entorn de Sant Pere de Casserres. Una 
de les maquetes es pot veure al nou Punt d'Informació de 
Tavèrnoles i les altres sis en una sala interior.

Dirigits pels professors Jaume Huguet i Josep Pozo, els 
alumnes van elaborar 7 maquetes d'espais emblemàtics 
de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Les 
maquetes es van exposar a l'abril i al maig al vestíbul 

de l'Escola del Treball. L'elaboració de les maquetes 
formava part del treball de dues assignatures del cicle 
formatiu de grau superior de projecte d'obra civil. 

El passat desembre els autors de les maquetes van 
ser rebuts per l'alcalde de Tavèrnoles, Carles Banús, la 
regidora de Cultura, Paquita Clarà, i el Diputat d'Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona, Andreu Carreras.

Els alumnes van poder veure el lloc d'exposició 
definitiu dels seus treballs de final de curs; uns treballs 
que han estat complementats amb cartells explicatius de 
cada zona i que permeten interpretar el territori de l'Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona.
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El president de la Diputació de Barcelona acaba a 
Tavèrnoles la seva vista a les Guilleries-Savassona

El divendres 8 de novembre el president de a Diputació, 
Salvador Esteve, va visitar diversos indrets de l'Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona, acompanyat pel 
diputat adjunt d'Espais Naturals, Andreu Carreras, i pels 
alcaldes de Folgueroles, Tavèrnoles, Vilanova de Sau i 
Sant Julià de Vilatorta

La jornada va finalitzar al punt d'informació de 
Tavèrnoles, situat al Centre Cívic, on es va fer un recorregut 
per l'exposició permanent "Guilleries-Savassona: A gran 
escala". Per part de l'Ajuntament de Tavèrnoles van ser-
hi presents l'alcalde, Carles Banús, i la regidora Paquita 
Clarà.

Banús va exposar al president de la Diputació algunes de 
les preocupacions que tenen pobles rurals com Tavèrnoles, 
especialment pel que fa al manteniment de l'extensa 
xarxa de camins veïnals i a la gestió forestal dels boscos 

del municipi. 
Salvador 
Esteve va 
anunciar que els 
propers mesos 
la Diputació 
trauria ajuts 
precisament per 
al manteniment 
de camins rurals.

Per la seva part el president es va mostrar sorprès per la 
qualitat de les maquetes exposades, així com la versatilitat 
de les diferents sales del Centre Cívic de Tavèrnoles.
exposades, així com la versatilitat de les diferents sales 
del Centre Cívic de Tavèrnoles.per al manteniment de 
camins rurals.
Per la seva part el president es va mostrar sorprès per la 
qualitat de les maquetes exposades, així com la versatilitat 
de les diferents sales del Centre Cívic de Tavèrnoles.

Informacions Municipals

Projecte de millora de l'accés al nucli de Tavèrnoles

La Diputació de Barcelona ha redactat i aprovat el 
projecte constructiu de les obres de "Millora de l'accés 
al nucli de Tavèrnoles a la carretera BV-5213". Aquesta 
actuació en la intersecció d'accés al nucli de Tavèrnoles 
preveu una millora en la visibilitat de creuament, una 
reducció de la velocitat de circulació dels vehicles i una 
reordenació dels accessos.

 

Totes les actuacions plantejades tenen com a objectiu 
millorar la seguretat vial de la cruïlla:

· Millora de la visibilitat de creuament mitjançant 
l'execució d'una berma d'alcarida en desmunt al 
marge dret de la cruilla.
· Reducció de la velocitat dels vehicles en el tram de 
carretera amb la construcció d'una mitjana central 
intransitable.
· Reordenació dels accessos alineant la cruïlla.
· Urbanització de l'entorn generant una zona peatonal 
al marge dret de la carretera i un pas de vianants per 
creuar la carretera.

L'obra té un pressupost total de 240.972,84 € que serà 
assumit integrament per la Diputació de Barcelona.

Tavèrnoles ostentarà la presidència de les Guilleries-
Savassona els propers dos anys

L'Assemblea de l'Espai Natural de les Guilleries-
Savassona celebrada el passat 28 de novembre a 
Tavèrnoles va escollir per unanimitat l'alcalde Carles 
Banús com a president del Consorci

Banús, que substitueix en el càrrec Enric Riera 
-alcalde de Sant Sadurní d'Osormort-, va agrair el 
suport rebut de la resta de membres de l'Assemblea 
General, comprometent-se a continuar la bona feina 
feta pels darrers presidents del Consorci. El càrrec 
de vicepresident del Concorci el continuarà ocupant 
el diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Andreu Carreras.

Durant l'Assemblea General es va aprovar també 
el pressupost del Consorci de l'Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona per a l'exercici del 2014 que 
ascendeix a 392.050 euros, dels quals l'Ajuntament de 
Tavèrnoles hi aporta com a quota anual 2.672 euros.
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La Diputació de Barcelona lliura a Tavèrnoles el catàleg 
de camins municipals
En total s'han inventariat 46 camins amb una longitud total 
de 65 quilòmetres.

El catàleg de camins defineix el conjunt de camins 
municipals i els analitza per caracteritzar-ne els seus trets 
fonamentals. Un cop escollits els camins a inventariar es 
va realitzar un treball de camp per tal de recollir dades 
descriptives i, després, processar-les informàticament a 
fi de crear un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) del 
catàleg de camins.

Per a cada camí s'ha confeccionat una fitxa resum; un 
plànol de situació, fet a escala 1:5.000, on se'n defineix 
el traçat, la toponímia complementària i els elements 
més remarcables; i un recull fotogràfic. Les dades per la 
caracterització dels camins són un seguit de paràmetres 
referents a la seva geometria, funcionalitat, estat de 
conservació, amplada i tipus de ferm.

De les dades que es desprenen del catàleg destaca que 
el 22% (10) dels camins es troben en un molt bon estat de 
conservació general, mentre que un 67% (31) dels camins 
tot i presentar bon estat, s'hi localitzen punts crítics per a 
la circulació de vehicles, especialment xaragalls, manca 
de drenatge longitudinals, desgast de la capa de rodadura 
de tot-ú o pendents superiors al 10%, vegetació espessa 
i manca de guals. Finalment hi ha un 11% (5) dels camins 
que presenten un mal estat de conservació general, reflectit 
en traçat poc definit, desús i vegetació frondosa, mal estat 
del ferm i en general no aptes per a la circulació rodada.

La redacció del catàleg de camins municipals de 
Tavèrnoles ha tingut un cost total de 10.991,70 € i la 
Diputació de Barcelona n'ha finançat el 90% de l'import. 
Aquest catàleg és una eina de vital importància per definir 
futures actuacions d'arranjament i de millora dels camins 
de Tavèrnoles.

Informacions Municipals

Aprovació del pressupost municipal de l'any 2014
El Ple municipal, en sessió de 28 d'octubre de 2013, per 
unanimitat va aprovar inicialment el pressupost municipals 
per a l'any 2014. Un pressupost que puja fins a 598.521,21 
€, un increment respecte a l'any anterior degut a l'augment 
de les partides corresponents a inversions que ascendeixen 

a més de 350.000 € en actuacions previstes a: adquisició 
d'un solar al costat de l'ajuntament; arranjament del carrer 
Montseny; segona fase de millora de la xarxa d'aigua 
potable; adequació d'un nou espai verd a la zona de 
les Piscines; reposició d'asfaltat als carrers del nucli; i 
arranjament de part del camí de les Piscines al Pandís.

Tavèrnoles va recollir 316 euros per La Marató de TV3
Una botifarrada popular i la venda de samarretes de 
l'Associació EMPARA van permetre recollir fons per la 
Marató de TV3.

El passat diumenge dia 15 de desmebre els veïns de 
Tavèrnoles van tornar a mostrar la seva vessant més 
solidària participant actívament de l'esmorzar popular 
organitzat des de l'Ajuntament.

En total es van recaptar 316 € gràcies a la venda de 
45 tiquets d'esmorzar i 20 samarretes de l'Associació 
EMPARA. Tots els beneficis han anat destinats a La 

Marató de TV3.
Aquest ha estat el primer any que s'ha organitzat un acte 

a Tavèrnoles vinculat amb La Marató; des de la regidoria 
de Benestar Social s'ha valorat molt positívament la 
resposta per part dels veïns així com el suport rebut en 
l'organització d'aquest acte.Durant l'Assemblea General 
es va aprovar també el pressupost del Consorci de 
l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona per a l'exercici 
del 2014 que ascendeix a 392.050 euros, dels quals 
l'Ajuntament de Tavèrnoles hi aporta com a quota anual 
2.672 euros.

Els coordinadors de “El Tupí” visiten Tavèrnoles

El passat 22 de desembre la Núria Casamitjana i en 
Marià Vilaró, membres fundadors de "El Tupí", van 
visitar Tavèrnoles on davant d’una vintena de persones 
van explicar de primera mà la gestió i organització del 
menjador social. Recordem que des de Tavèrnoles 
s’han recollit més de 200 kg de productes frescos, uns 

productes que setmanalment l’agutzil ha portat a “El 
Tupí”.

La trobada va ser també un acte de reconeixement 
a la feina social que s’està fent des de “El Tupí”; al 
mateix temps la Núria i en Marià van aprofitar per agrair 
personalment als veïns de Tavèrnoles la fantàstica 
iniciativa dels “Horts Socials”. Des de l’Ajuntament es va 
obsequiar amb un petit refrigeri els assistents.

Nadal a Tavèrnoles
El programa d’activitats de les festes nadalenques 

que va es va preparar des de la regidoria de Cultura va 
iniciar-se amb un concert a càrrec del Cor Cantus Firmus 
de Centelles. Una trentena de persones van assistir al 
concert que es va estructurar en dues parts. En la primera 
d'elles, que portava com a títol "Quan la música esdevé 
poesia", s'interpretà cançó catalana d'autor; mentre que la 
segona de les parts, titulada "La música que fa Nadal", va 
consistir en un repertori de nadales tradicionals.

De nou van tenir també molta acceptació els tallers 
infantils. Així, en quatre diferents sessions, els més menuts 
van poder pintar làmines de la Pilarín, demostrar les 

seves arts com a cuiners, fer jocs de cucanya i finalment 
construir el fanalet per anar a rebre el Reis d’Orient.

Enguany la Gran Quina Popular va omplir de gom a gom 
el menjador del Restaurant El Roquet. Els més afortunats 
van poder aconseguir premis com ara estades de cap de 
setmana, passeigs a cavall, sopars als restaurants del 
poble i diversos lots de productes.

Com cada any, el punt de més màgic d’aquestes dates 
va ser la Rebuda del Patge Reial, que va recollir una 
vintena de cartes d’infants de Tavèrnoles, i la Cavalcada 
de Ses Majestats els Reis d’Orient que van atendre 
personalment més de 40 peticions d’última hora després 
dels seu recorregut pels carrers del poble.
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Continua la iniciativa dels Horts Socials a Tavèrnoles

Repetint la bona experiència de l'any passat, des de la 
regidoria de Benestar Social s'anima a tots els veïns del 
municipi a participar de la iniciativa dels Horts Socials.

L'inici de l'any és el període on es comença a preparar 
el planter pels horts. És per aquest motiu que des de 
la regidoria de Benestar Social es demana als veïns 
que incrementin la producció dels seus horts per tal 
col·laborar un any més amb El Tupí.

El Tupí de Vic ofereix un servei de menjador social 
que va adreçat a les persones amb escassos recursos 
econòmics o a aquelles sense sostre que no disposen 
d'un espai adequat per poder preparar un plat calent.

Amb la iniciativa dels Horts Socials es pretén que els 
veïns de Tavèrnoles puguin aportar el seu granet de sorra 
aportant l'excedent de la collita dels horts al menjador 
social de El Tupí. 

Des de l'Ajuntament s'organitzarà el transport d'aquests 
excedents.

L'Ajuntament de Tavèrnoles destina 6.500 euros en 
subvencions per a 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 vivendes habitades 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 l’arranjament de camins 
rurals amb un import total de 6.500 €. El període de 
sol·licitud va del 3 de febrer fins al 31 de març, i l'actuació 
d'arranajament ha d'haver estat executada entre l'1 de 
gener i el 31 d'octubre del 2014.

L'Espai Natural Guilleries-Savassona convoca 
subvencions destinades a fomentar les activitats i 
instal·lacions agràries i forestals
El termini de presentació d'instàncies és des del dia 1 de 
gener fins el dia 31 de març de 2014 (ambdós inclosos). 
L'import tindrà un límit màxim de 4.500,00 EUR, excepte 
quan s'atorguin dues subvencions a una mateixa finca; 
en aquest cas, el límit de cadascuna de les dues 
subvencions serà de 3.000,00 EUR. La subvenció no 
excedirà en cap cas del 50% del cost total de l'obra, IVA 
inclòs, tenint en compte que aquesta quantia no excedirà 
el límit màxim abans esmentat.

Entre d'altres, són activitats subvencionables els 
treballs silvícoles de tractament de plagues i de millora 
forestal; els treballs de reforestació inclosos en els 
plans de gestió, que tinguin com a finalitat la protecció 
o millora de la massa forestal; la realització de treballs 
silvícoles que tinguin per objecte la prevenció d'incendis 
i que estiguin contemplats en un pla de prevenció 
municipal o altre instrument de planejament similar; 

les indemnitzacions per les limitacions a aprofitaments 
derivades específicament de la normativa del propi 
pla especial; la millora de les explotacions agràries, 
inclosa la construcció o millora d'instal·lacions i edificis 
directament vinculats i destinats a l'explotació; i la 
instal·lació de serveis bàsics per a l'explotació agrària.

Així mateix s'inclouen les actuacions encaminades a 
la recuperació d'antics camps de conreu; la redacció 
de projectes d'ordenació i dels projectes tècnics 
necessaris per a la millora de les explotacions agràries; 
les inversions encaminades a la incorporació d'un valor 
afegit a les produccions forestals o agrícoles-ramaderes 
(primera transformació); l'adquisició de maquinària o 
altres útils per a l'explotació, l'adquisició i manteniment 
dels equips d'extinció en el cas de les Associacions de 
Defensa Forestal (ADF); les obres estructurals de cases 
i masies d'antiguitat superior a 25 anys, incloses en 
l'inventari del patrimoni arquitectònic de l'espai natural, 
destinades a la seva rehabilitació pels usos contemplats 
en l'ordenament urbanístic vigent i moltes altres.

AJUTS I SUBVENVCIONS

Informacions Municipals

Tavèrnoles fa el pessebre i canta el Nadal

Repetint la bona experiència de l'any passat, l'Ajuntament 
de Tavèrnoles, en col·laboració amb diferents agrupacions 
de pessebristes de Catalunya, ha organitzat la segona 
edició de la Mostra de Fragments de Pessebres sota 
el lema "Tavèrnoles fa el pessebre i canta el Nadal". Una 
bona manera de gaudir d'una de les expressions de cultura 
popular més estretament vinculades al territori.

La mostra es va inaugurar el passat 15 de desembre i s’ha 
pogut visitar fins el 2 de febrer al Centre Cívic de Tavèrnoles. 
En total s’han pogut contemplar un total de 23 fragments de 
pessebres que versen sobre les temàtiques de l'Espiritualitat, 
la Fantasia i el Costumbrisme. Com a afegitó cada fragment 
ha comptat amb un text de la poetessa tavernolenca Pilar 
Cabot que l'acompanya i el complementa.
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Informacions Municipals

Comissió de Festes

Reformes interiors a l’edifici de l’ajuntament
Durant els passats mesos de desembre i gener s’han dut a 
terme diverses reformes interiors a l’edifici de l’ajuntament 
amb l‘objectiu de millorar-ne les condicions de treball, així 
com optimitzar organitzativament els diferents espais de 
l’ajuntament.

La primera de les actuacions va consistir en el trasllat de la 
Sala de Plens a la planta superior de l’ajuntament. L’anterior 
Sala de Plens s’ha dividit en dos espais, un d’ells destinat a 
magatzem i l’altre a arxiu municipal. L’arxiu municipal havia 
arribat als seus límits i amb aquest trasllat s’ha aconseguit 
doblar-ne la capacitat, assolint els 120 metres lineals.

L’espai que fins a ara era arxiu s’ha pogut habilitar com 
a despatx i és utilitzat pels diferents tècnics municipals 

(arquitecte, assistenta social, educador social), així 
com pels regidors, per desenvolupar les seves tasques 
quotidianes. Finalment l’ajuntament recupera una sala de 
reunions amb una entrada independent que es posa a 
disposició dels diferents grups municipals i les entitats que 
desitgin fer-ne ús.

La reforma ha inclòs també la col·locació de vinils a les 
vidrieres dels despatxos per guanyar privacitat, el pintat 
interior de sostres, parets i portes, i també el pintat de la 
façana exterior de l’edifici.

El projecte, redactat pel tècnic municipal, ha tingut un 
pressupost d'execució de 10.211 € i ha estat finançat al 
100% per la Diputació de Barcelona a través del programa 
de la Xarxa de Governs Locals.

Els Dilluns al centre
El passat mes de novembre es van iniciar les activitats 
dels Dilluns al Centre. Cada dilluns a partir de les 4 de 
la tarda el Centre Cívic es converteix en un espai de 
trobada on els usuaris poden llegir el diari, compartir 
experiències, connectar-se a internet, fer jocs de taula...

Atenent les peticions dels mateixos usuaris, des del 

17 de febrer la regidoria de Benestar Social ha ampliat 
el ventall d’activitats dels Dilluns al Centre i ha posat a 
la disposició dels assistents una persona especialitzada 
per dinamitzar també les següents activitats:

· Gimnàstica personalitzada
· Tallers de memòria
· Manualitats

Engega l'Aula Educativa de Tavèrnoles
Uns 8 alumnes han començat a gaudir aquest febrer del nou 
recurs socioeducatiu ofert des de la regidoria d'Educació.

L'Aula Educativa està adreçada a infants i adolescents 
del poble dels 5 als 16 anys d'edat acompanyats per un 
educador de l'empresa Quiràlia i té com a objectiu que els 
infants i adolescents del municipi tinguin “un espai on fer 
deures i relacionar-se entre ells.

Els dies d'obertura de l'Aula són els dimecres i dijous de 
5 a 7 de la tarda i dins de l'espai els alumnes reben suport 
i acompanyament en la confecció dels deures i realitzen 
també activitats de caràcter més lúdic.

Des de la regidora d'Educació es volara molt positivament 
l'acollida d'aquesta iniciativa que permet que els usuaris 

del servei tinguin un espai de relació i al mateix temps es 
promou la cohesió del poble.

Reis

Un cop més, com cada any, i esperem que per a molts 
anys més, SES Majestats els Reis

d'Orient varen fer la seva visita al poble de Tavèrnoles 
a la nit més màgica de l’any. Els Reis varen comentar que 

els carrers 
estaven ben 
guarnits amb 
estrelles, 
llums de 
Nadal i 
fanalets.

Molts petits 
i no tant petits 
van esperar 
puntualment 
l’arribada de 

la rua que va passar per als carrer Pirineu i Montseny.
A l’arriba a la sala de plens el Rei Melcior va donar 

les gràcies per la benvinguda que els tavernolencs i 
tavernolenques els hi havien fet, va pronunciar un discurs 
on l’'esperança i els bons desitjos per aquest any hi eren 
ben presents.  

Acte seguit tots els infants van poder parlar amb SES 
Majestats i recollir un obsequi. Fins i tot algun veí no tant 
petit es va atrevir a demanar algun obsequi. 

La nit per la comitiva Reial tot just comença ja que havien 
de repartir un munt de regals a totes les cases del poble. 
Per poder treballar tota la nit a El Roquet els esperava un 
petit sopar.

Aquest any SES Majestats van visitar a dues famílies 
on van poder donar directament els regals als petits de 
la casa. 

Fins l'any que ve!!!!!
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Bona cacera

Empatia

Finalitza la temporada de caça del senglar 2013/14

Benvolguts veïns,
Estem a la recta final d’una altra temporada de caça. 
Aquesta temporada es presentava amb bastant optimisme 
i la realitat és que ha estat amb alts i baixos. Després 
d’un inici molt esperançador i amb un nombre de captures 
pràcticament  igual que l’anterior temporada, varem 
obtenir menys captures fins a mitjan  desembre. A partir 
d’aquelles dates i fins a data d’avui, una setmana abans 
d’acabar-se la temporada, hem començat a trobar més 
senglars, i a hores d’ara, puc dir que aquesta temporada 
haurem caçat més senglars que l’anterior.

El comportament d’aquest animal ens indica que no té 
un patró clar, i que és segurament  a 
causa  de l’alimentació, que es belluga 
d’un indret a altre. Com ja sabeu, som 
vedats de caça petits , i que a més, 
cacem intensament; això vol dir que 
si només hi haguessin els porcs de 
principi de temporada , ja fa dies que 
no en trobaríem .

Tots aquests comentaris, són referits 
a la colla del senglar de les Guilleries, 
de la qual formem part tres pobles, 
Tavèrnoles, Folgueroles i Sant Julià de 
Vilatorta.

Per últim, us faré una petita taula de 
l’evolució de les captures, tant pel que 
fa a la colla de les Guilleries (total) com 
pel que fa a la zona de Tavèrnoles.

Esperem que la temporada acabi molt bé i que l’any que 
ve, hi puguem tornar tots.

Què és això de l’empatia? 

Doncs no és res més que una capacitat humana que té 
molt a veure amb el coeficient d’intel·ligència emocional 
d’una persona; es tracta de posar-se a la pell de l’altre 
per entendre què sent. Els científics ho varen descobrir 
de forma casual quan estaven investigant les àrees 
neuronals que mostraven activitat, l’experiment consistia 
a observar quines neurones “s’encenien” quan la mona 
aixecava un braç. Llavors li feien fer altres moviments i 
exercicis  diferents, però, aquella neurona no mostrava 
cap més  activitat, fins al punt de concloure que només 
tenia aquella funció. Però un dia, de forma casual, el 
cuidador, abans de començar l’experimentació, va portar-
se el braç a la boca per menjar quelcom, mentre la mona 
l’observava i, per sorpresa seva, aquella neurona abans 
esmentada va mostrar la mateixa activitat que quan 
la mona aixecava el braç... acabaven de fer un gran 
descobriment, i és que sempre s’havia investigat un sol 
cervell, però, què passava si investigaven dos cervells 
interactuant?

Doncs van poder observar que els cervells empatitzen, 
sense necessitat de paraules, i s’il·luminen les mateixes 

àrees neuronals, cosa que proporciona, a cada un, 
informació emocional de l’altre, i això fa que les relacions 
humanes esdevinguin tan i tan especials. Per això, quan 
es desperten certes emocions davant una altra persona i la 
informació es percep en forma d’intuïció, esteu ben segurs 
que, literalment, hi ha una connexió amb el funcionament 
cerebral de l’altre. I si les emocions que capteu us fan 
sentir que l’heu d’ajudar, per exemple, no dubteu. Aquella 
persona necessita la vostra ajuda. Encara que no ho 
expressi amb paraules. Si sou capaços d’empatitzar amb 
els altres, aquests se sentiran compresos i guanyareu un 
pèl més d’intel·ligència emocional.

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

   Montserrat Sala Carmona
Herboristeria l’Espiral, Folgueroles

                    Colla de les Guilleries                   Tavèrnoles

Agost- 2013                6                                               -
Setembre- 2013         25                                               9
Octubre- 2013           22                                              10
Novembre-2013        28                                              12
Decembre-2013        29                                              18
Gener -2014              32                                              11
Febrer – 2014            22                                              14

Dades fins a 16/02/2014
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Luis Martínez 
El sopar em va semblar una bona idea. 
Al principi una mica de vergonya perquè 
no conec gaire la gent del poble, però la 
veritat és que tots són molt simpàtics. 
De les activitats que es van proposar, 
cal dir que eren molt interessants, i crec 
que estaria bé fer activitats esportives 
com jugar a futbol o a bàsquet.

Jana Vergés 
Penso que el sopar va ser molt bona 
idea, vam poder ajuntar-nos tots i 
poder decidir coses que ens agradaria 
fer. Més ben dit, fer pinya al poble. 
Les idees que van sortir van ser molt 
divertides i espero que es facin ja per 
poder divertir-nos!

Sergi Colomer
Trobo que va estar bé fer un sopar així 
amb el jovent del poble, on cadascú 
va poder proposar idees. L’any passat 
vaig participar en el Raid dels Ausetans 
amb uns altres d’aquí el poble i ens 
va agradar molt, així que espero que 
aquest any s’animi més gent i que 
l’equip de Tavèrnoles guanyi la final. 

Sandra Montañà 
Em va agradar molt el sopar perquè vam 
trobar maneres de poder-nos-ho passar 
bé amb els joves del poble i no haver-
nos de moure d’aquí. Em va agradar 
les iniciatives d’un dia a la setmana fer 
una activitat tots junts, per conèixer-nos 
més i passar una bona estona. També 
vaig trobar molt bona idea fer activitats 
fora del poble, però tots plegats. 

Opinió sopar jove

“TAVERNOLES JOVE” ARRENCA L’ANY AMB UN 
SOPAR PER A TOTS ELS JOVES DEL POBLE!

Aquest any 2014, des de la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles, seguim treballant per acostar 
la política municipal als joves, oferint-los referents i 
informació sobre els recursos del territori i obrint un espai 
de diàleg per emprendre accions conjuntament. 

El passat divendres 17 de gener es va fer un sopar 
amb una quinzena de joves del municipi d’entre 13 i 29 
anys. L’objectiu del sopar, a més de cohesionar i conèixer 
a tots els participants, era poder recollir propostes i 
necessitats, generar dinàmiques de col·laboració i establir 
una via d’interlocució amb el grup de joves. El resultat de 
l’experiència va ser molt positiva i varen sorgir nombroses 
i diverses propostes i activitats per dur a terme al municipi.  

A l’inici del sopar, el regidor de Joventut, Xavier Serra, 
i la tècnica municipal, Ivette Fàbregas, van exposar les 
tasques fetes fins al moment en l’àmbit de Joventut, i la 
necessitat de la col·laboració del jovent del poble, per tal 
que es puguin portar a terme polítiques més pròximes als 
seus interessos i necessitats. 

Per la seva banda, la tècnica del Consell Comarcal, 
Mariona Vilar, va fer un resum de les propostes 
mancomunades que s’ofereixen des del servei de joventut 
comarcal. El programa Joves per l’Ocupació, el Raid dels 
Ausetans, El Bus Nit, entre d’altres. 

Una part dels joves que van participar a la última edició 
del Raid dels Ausetans van explicar la seva experiència i 
van animar la resta de joves a participar-hi conjuntament 
per representar Tavèrnoles.

Entre les propostes sorgides destaquem la iniciativa dels 
joves a participar de manera més activa en els actes de la 
Festa Major. Potenciar la pràctica d’esports, com el futbol, 

el bàsquet, la zumba o l’escalada. Valorar la possibilitat 
d’obrir un grup de teatre, instaurar una sortida jove anual, 
intentar fer un grup per practicar la conversa en anglès. Fer 
un curs de fotografia o còctels, etc.  

També es va proposar l’organització d’una borsa de 
voluntaris o borsa del temps on cada persona pogués 
oferir, segons les seves habilitats o coneixements, un taller, 
una xerrada, un servei o activitat. 

Aprofitem per fer extensiva aquesta proposta a la resta 
de veïns i veïnes del municipi amb l’objectiu d’ampliar les 
possibles propostes i punts en comú, i generar dinàmiques 
col·laboratives i de suport mutu al municipi. 

Tavèrnoles Jove
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Columbretes, un petit paradís  aquí a tocar.

A 3 hores en cotxe i  3 més en vaixell, tenim una petita 
illa volcànica amb forma de "C" d'unes 19 hectàrees, que 
amaga una fauna marítima que no té res a envejar a les 
Medes. A mig camí entre Alcosebre i Eivissa podem gaudir 
d'unes espectaculars immersions amb aigües transparents 
i de temperatura agradable, 24 graus a mitjans de setembre. 
Un dels centres que et porta a les 
Columbretes, és el Barracuda, que 
disposa d'un vaixell ampli i ràpid, per 
tal que les 3 hores passin ràpides i 
agradables. Un cop arribat al destí, 
rebrem la visita de la guàrdia civil 
marítima, que ens demanarà les titulacions mínimes per 
poder-hi bussejar, ja que es tracta d'una reserva natural. 
Un cop revisada la documentació, cap a l'aigua!! 

Nosaltres varem fer 2 immersions, hem d'aprofitar el 
viatge. La primera va ser a la Punta Colibri que té unes 
vistes impresionants, una rajada va passar dos cops a un 
metre escàs de mi, hi havia meros, "lloritos" i molts altres 
peixos més. Una de les vistes més espectaculars va ser 
un banc d'espets que va passar a 5 metres d'on érem. 
La segona immersió, va ser a la Mascarata, aquí no vam 
tenir tanta sort, ja que surts a mar obert per veure bancs 

de peixos. Però tot i així es va 
poder gaudir de la immersió. 

Un cop al vaixell, ens canviem 
i aprofitem el camí de tornada 
per dinar i parlar de tot el que 
hem vist durant la sortida. Un 
cop a port podem aprofitar per 
descansar i agafar energia per 

al vespre, per fer un bon sopar. 
Nosaltres us recomanem la 

tasca Ximo d’Alcosebre un lloc 
petit, acollidor i encantador per 
fer tapetes.

L'Escut de Catalunya

Submarinisme

En la que Sant Jordi empunya
bandera de color blanc
hi ha l'escut de Catalunya
amb quatre barres de sang.

Essent Carles rei de França
i senyor dels catalans,
entraren folls de venjança
en ses terres el normands.

Per sostenir sa corona,
demanava el Rei socors,
al comte de Barcelona,
el valent Jofre el Pelós. 
 
Al saber la nova; empunya 
l'arma i l'escut
i s'enduu tot Catalunya
cap a França resolut.

Així que a França arribava
amb la flor dels catalans,
el rei Carles reculava
atropellat pels normands. 
 
I llançant-s'hi de seguida
el brau Jofre amb sos valents
va deturar l'envestida
dels normands forts i potents.

Més quan vençut reculava
l'enemic rostos avall,
un llançó al pit se li clava
i el fa caure del cavall.
Dintre una tenda els de França
ferit el comte han entrat,
posant-li al capçal la llança
i l'escut al seu costat.

I en entrar a dur-li la nova
de que els normands han perdut,
veu el Rei al Comte Jofre
mirant trist el seu escut.

--Si a vós se us deu la victòria
per què al Rei trist us mostreu?
Si voleu honors i glòria,
comte Jofre demaneu.

“Des d'avui, de vostra terra
sereu comte independent;
sereu mon company en guerra
i en pau l'amic més prudent. 

Grans mercès al rei de França
--li respon Jofre el Pelós--;
no em reca, no, el cop de llança
que dessagna tot mon cos.
“El que em reca i cor-me-lliga

és veure llis mon escut
sense cap blasó que diga
els honors que he merescut”.
Llavors el Rei de seguida
s'acosta al llit del valent;
xopa els dits en sa ferida,
i així li diu dolçament:
Amb sang del cor a la guerra
haveu guanyat el blasó;
quan torneu a vostra terra
brodeu-lo en vostre pendó.

I posant quatre ditades
del brau Jofre, en l'escut blanc,
l'hi deixava senyalades
les quatre barres de sang.

Eixes barres en la història
s'han escrit en lletres d'or
per aprendre-les de memòria
i gravar-les en nostre cor.

Antoni Bori i Fontestà
El trovador català (1892)

Imma Aurich

Dani Crous
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RESUM METEOROLÒGIC ANY 2013

Un cop acabat l’any és moment de fer balanç i 
comparatives amb els anys passats.

El 2013 ha sigut un any més fred del normal, la 
temperatura mitjana ha sigut de 13ºC, quan la mitjana 
2002-2012 era de 13,4ºC, o sigui -0,4ºC per sota.

Pel que fa a precipitació el 2013 ha sigut el segon any 
més plujós amb 978,4 L/m², la mitjana 2002-2012 és de 
844,5 L/m², això sí, no gaire ben repartida. Aquesta mala 
repartició de les pluges ja comença a ser habitual, potser 
és un dels primers símptomes del canvi climàtic…

A continuació veureu una taula resum del 2013:

El 2014 ha començat una mica plujós ( ja portem recollits 73 L/m²) i molt poc fred. Durant el mes de gener només ha 
glaçat 11 dies (tots de forma feble), la normalitat serien uns 20 dies. El febrer segueix la mateixa tendència de poc fred. 
A dia 16 hem tingut només 7 dies de glaçades febles i amb màximes excepcionalment altes, de fins a 18,6ºC.

Plou i fa sol

El meu pa amb coses

Pep Garriga

Pilar Cabot
Article publicat originalment a La Falguera de Folgueroles

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.

Entre els records de la meva infantesa, feliç infantesa, n’hi 
ha un amb una deliciosa flaire de pa.

 Les criatures del meu temps teníem un berenar 
emblemàtic: El pa amb xocolata.

El transcórrer dels anys no ha afeblit l’entranyable record  
que guardo del pa amb xocolata de l’hora del pati: El berenar 
per excel.lència. 

Aquells eren anys de postguerra. La quotidianitat havia 
estat ferida. La població lluitava per surar, per tirar endavant, 
per fer créixer els fills donant-los tot el caliu de la tendresa, 
nodrint-los  el cos i la ment,  proporcionant-los  tots els petits 
goigs possibles.

A la taula de cada casa, el pa devia suposar una autèntica 
benedicció.

Jo, si berenava a casa, em feia pa amb coses. Vull dir 
que, a part de la xocolata, el ventall del pa amb coses em 
semblava infinit. 

El pa, que sap agermanar-se  amb tothom, mantenia  i 
manté una magnífica relació  amb el tomàquet, els greixons, 
el vi i sucre (la sucamulla), el mató, la mel, el plàtan, la nata 
de la llet (cada matí la mare extreia la nata de la llet bullida 
el vespre abans i la posava, ben ensucrada, damunt el 
pa). I un pa amb coses que em tenia captivada era el pa 
torrat i banyat. Aquest era més de vespre que no pas de 
tarda: Dins un plat fondo hi estenia una llesca de pa torrat i 
ensucrat i li tirava  la llet calentona al damunt, a poc a poc, 
fins a omplir-lo. La llesca, lliurada plàcidament al bany, en 
un no-res t’obsequiava amb apetitoses i càlides flaires .Tot 
plegat, i no cal dir el gust, et passejaven l’alegria de cap a 
peus. Era una festa. És clar que el pa amb coses, fos com 
fos, sempre resultava una festa: Daurada, com les espigues 
del blat,  i joiosa com la mirada dels pares. 

Però el pa ha passat les seves angúnies: En època de 
vaques grasses hi ha hagut gurús de la moda que han dictat 
manaments d’una frivolitat  extrema. Sense que els mogués 
una intenció volguda (no féssim pel·lícules, ara) la seva 
doctrina anava en detriment d’alguns productes  alimentaris 
entre els quals el pa, alhora que (aquí sí, amb intenció) 
potenciaven un mercat “d’autor”, robes esquifides i preus 
cars, amb l’estrany esquer de temptar la concurrència a 
encabir-se dins de talles impossibles. Aconseguir-ho exigia 
uns  sacrificis  sovint poc saludables que, lluny d’afavorir 
una estètica corporal, atemptaven  contra la seva més 
essencial harmonia. Voldria creure que la moda comença 
a frenar el carro dels errors. A més, vist el que s’ha vist, 
qui  més qui menys s’ho pensa dues vegades abans de 
sotmetre’s a determinats dictàmens. Que el pa engreixa?  
N’he menjat tota la vida i no m’ha carregat ni amb un quilo  
de més.  I si no fos així, què? Per ventura ens hem d’agafar 
al peu de la lletra allò que en aquest món s’hi ve a patir? A 
mi, el gaudi del pa que no me’l “quitin”.

El món roda i es produeixen canvis constants. Però allò 
que val, val i persisteix. El pa és un valor estable, fill de 
la terra que estimem i que ens procura identitat. Els bons 
forners, artesans i artistes, li saben vida i miracles, seny 
i rauxa. Una nit rere l’altra, atrafegats, enfarinats, couen a 
foc de llenya el pa nostre de cada dia i en fan vers i cançó i 
dibuix i escultura, i ens el  posen a mans en el flairós taulell 
de la bonança.          

     
Ja són quarts de sis? La tarda passa volant. Tant se 

val que bereni. Em faré un pa amb coses exquisit: Unes 
quantes nous i una presa de xocolata. Déu dels blats, quina 
festassa!

Temperatura mitjana anual
Temperatura màxima
Temperatura mínima
Precipitació total
Dies de pluja
Dies de neu
Dies de tempesta
Dies de glaçades
Dies de boira

13ºC
33,9ºC
-6,1ºC
978,2 L/m²
128
7
55
75
55
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La font del Cargol i el Gorg de Llitons
Aquests dos indrets que avui us explico, es troben a la part 
sud del municipi,  a cavall entre els termes de Tavèrnoles 
i Folgueroles. La font és, probablement, dins el terme de 
Tavèrnoles ja que el curs del torrent  fa de partió, i més 
enllà el gorg   ja dins el municipi de Folgueroles.

Per la seva situació i proximitat m’ha semblat oportú fer-
ne una descripció conjunta.

Per arribar-hi fàcilment podem agafar el cotxe i dirigir-
nos al poble de Folgueroles per tal d’agafar la carretera 
que va a Vilanova de Sau. Un cop passat el pont del Vent, 
seguirem encara uns 800 metres, més fins a trobar a la 
nostra dreta l’inici d’una pista forestal amb un bon lloc per 
deixar-hi el cotxe. Un cop aquí, tot i que la font és molt 
propera, us proposo d’arribar primer al Gorg de Llitons tot 
seguint aquesta pista forestal.

El camí, a trossos pavimentat, és ample i de bon fer. A 
pocs minuts de l’inici travessarem el torrent per un gual, 
normalment sense dificultat. El camí comença a pujar 
suaument tot deixant a la nostra dreta una pista que ve del 
Mas d’en Coll prop de Folgueroles (aquesta podria ser una 
altra opció), continuarem el camí pla i amunt fins a arribar 
a una petita esplanada on el camí es bifurca. Hi ha tres o 
quatre opcions, però no fa falta decidir-nos per cap, ja que 
un pal indicador ens informa que ja som sobre el pont  de 
la Bruixa que amaga l’inici del Gorg de Llitons.

Aquest estret i petit gorg excavat a la roca per l’erosió de 
l’aigua, queda molt amagat entre la vegetació. Per poder-lo 
veure cal baixar a sota el pont i seguir uns metres, fins que 
l’alçada de l’indret no ens permet de continuar. L’altra opció 
és retrocedir uns metres el camí i desviar-se  cap a dins la 
torrentera,  i seguir curs amunt fins a dintre el mateix gorg. 
Segurament en sortireu amb les sabates plenes d’aigua, 
però el lloc és força curiós per la seva estretor i  fondària. 

Aquest gorg força amagat i difícil de trobar segur que us 

despertarà la vostra curiositat, de la mateixa manera que 
en el seu moment, ho va fer al poeta de Folgueroles, Jacint 
Verdaguer, i que descriu en repetides ocasions en el seus 
escrits inèdits “Al bosc amb llenyataires” dels quals us faig 
un petit tastet: 

“Passades les primeres serres trovam un gorch anomenat 
dels Nitons, que fa feresa d’aguaytar des del camí, entre 
ls arços y romagueres que l amaguen. Lo torrent hi salta 

desde los nostres peus entre duas  espadades roques de 
foch que l reben encaixonat y sen golen cap a la fondaria...”

Per cert, sabeu que són els Llitons o Nitons? 
Doncs, segons la creença popular, són uns petits éssers 

minúsculs que viuen en aquest indret  i que si us quedeu 
adormits fent la migdiada prop del gorg , us poden entrar 
per les orelles i beure-us  l’enteniment.

Ja de tornada i un cop al 
lloc on hem deixat el cotxe, 
baixarem a la font del 
Cargol. De l’aparcament 
mateix surt un petit corriol 
que baixa en direcció al 
torrent, si el seguim uns 
metres ja veurem un gros 
bloc de pedra  a tocar de 
l’aigua, es aquí on trobarem 
la font del Cargol, però 
caldrà ficar-nos just sota la 
pedra per gaudir d’aquest 
petit racó. I amb una mica 
de sort, podrem fer un glop 
d’aigua fresca. 

Antoni Vilà SerrabouRacons de la nostra història

RECUPEREM EL NOSTRE  PATRIMONI

En algunes edicions anteriors de La Rella us fèiem ressò de  
la proposta de crear un grup de treball per recuperar alguns 
indrets  i restes del patrimoni rural del nostre municipi. Ara us 
podem dir ja que un petit grup de persones hem començat 
a treballar en aquest tema. De moment intentarem fer un 
inventari dels llocs on es troben algunes restes del patrimoni 
rural, per més endavant poder-hi fer alguna actuació per 
identificar, netejar, consolidar o restaurar, si s’escau, alguns 
d’aquests indrets.
Com no pot ser d’altra manera aquesta  iniciativa inicial  
està oberta a tothom i ens agradaria poder comptar amb 
la col·laboració de moltes més persones interessades a 
recuperar el patrimoni rural .
És per això que, un cop més, us convidem que en formeu 
part activament,  ja que creiem que pot ser una manera de 
conèixer i gaudir una mica més el nostre municipi.
Si voleu podeu deixar el vostre nom i telèfon  a les oficines 
de l’Ajuntament i  ja ens posarem en contacte amb vosaltres.
Moltes gràcies.
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Receptes de Tavèrnoles

Poseu a bullir les patates amb pela amb l’aigua al punt 
de sal. Mentrestant talleu la cansalada viada a daus, 
trossegeu els alls i ho salteu tot plegat amb oli d’oliva.

Agafeu els fredelucs i els salteu al seu punt de sal fins 
que siguin cuits.

Un cop les patates són cuites les peleu i les trossegeu. 
Tot seguit agafeu les patates, les salteu, juntament amb 

la cansalada i l’all, i al mateix temps, amb un ganivet, les 
aneu tallant a la mateixa paella fins que quedin a trossets 
ben petits. En aquest punt hi afegiu els fredelucs.

Per acabar el plat agafeu un tall de bisbe negre, l’escalfeu 
a la planxa i el poseu damunt de les patates. Aquest plat 
l’acompanyeu amb un confitat de coliflor, ceba i pebrot.

Esperem que us hagi agradat i bon profit!

Patates amb pela amb fredelucs
1 kg  Patates 
60g  Cansalada viada
60g  Fredelucs
30g  Alls
30g Bisbe negre

20g  Oli 
Sal

Confitat (coliflor, ceba i 
pebrot)

Ingredients:

Receptes de la iaia

1. Tamiseu la farina i el llevat en un bol gran i ajunteu-hi 
l’ametlla, el sucre, els ous, una mica de sal i la mantega una 
mica desfeta, a temperatura ambient. 

Treballeu els ingredients amb una batedora fins que 
obtingueu una barreja homogènia. Després repartiu-los 
en un motlle rodó de 24 cm de diàmetre folrat amb paper 
antiadherent i mantega.

 2. Cobriu el motlle i poseu-lo a la nevera durant una hora.

3. Passada l’hora, peleu la poma i elimineu-ne el cor, 
talleu les a quarts i feu unes incisions a la part  superior de 
cada tros. Com veieu a la foto.

4. Traieu el motlle de la nevera i enfonseu la poma a la 
massa. Pinteu de mantega per tal que quedi escampada i 
desfeta, i empolvoreu-ho  amb el sucre glacé. 

Poseu el forn a 180º durant 50 minuts.

Pastís d'ametlla amb poma

-500 grams de poma
-100 grams de farina
-Mitja culleradeta de 
llevat en pols
-100 grams d'ametlla amb 
pols

-70 grams de sucre
-3 ous
-120 grams de mantega
-Una culleradeta de 
sucre glacé
-Sal

Ingredients:

Montse Gomez

Contes infantils i juvenils Mar Crous

Play-Javier Ruesca
Play és un llibre que parla sobre dos germans que es 
retroben després que el gran marxés. Mentre el gran 
era a fora, l’Aarón va començar a sortir amb una noia, 
que quan va tornar ell de vacances, s’havia tornat 
famosa mundialment. En Leo, perquè el perdoni, vol 
que es retrobin i un dia, mentre estava fent el xafarder 
a l’ordinador de l’Aarón descobreixen que tenia talent 
cantant i component cançons. Es grava a ell mateix fent 
playback i el penja a Youtube. Gràcies a això, podran anar 
a New York i retrobar-se, però també coneixeran noves 
persones i se’n trobaran d’antigues…

Javier Ruescas és un escriptor 
de Madrid que es va treure la 
carrera de periodisme.  Ara,  
amb poc més de vint anys, ja ha 
escrit bastants novel·les juvenils 
com Play, Show, Pulsacions,… 
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Si estàs pensant canviar de 
look, abans repassarem les 
tendències per a aquesta 
temporada!

Les claus generals és que es 
porten els cabells curts, serrells 
poblats, rebels i desenfadats i 
amb molta naturalitat.

El tallat de cabell a lo garçon 
segueix triomfant, és un dels 
estils adorables i frescos amb 
un punt de modernitat i joventut.

Veurem pentinats naturals 
i les cabelleres es presenten 
amb colors molt naturals 
amb metxes degradades o 
californianes per donar un toc 
desenfadat.

Tendències primavera estiu 2014

En aquest escrit no parlaré d’antigues llegendes, sinó 
d’una realitat que tots podem comprovar.

Es tracta de la Pedra de les Bruixes, tot ella gravada 
amb símbols presumptament ibers, que no han estat 
desxifrats. Algunes formes cruciformes clarament 
gravades en èpoques posteriors podrien haver estat un 
intent de cristianitzar la simbologia pagana.

Darrerament s’ha fet una intervenció destinada a 
la seva conservació; una tanca de protecció i una 
aplicació química temporal per eliminar els líquens que 
destrueixen la pedra. Tanmateix, al seu entorn hi han 
dipositat grava volcànica, que crec que queda fora de 
lloc.

El que sí fóra important, com estava previst, segons 
criteris de diversos arqueòlegs, és fer una excavació a 

l’entorn de la pedra d’un metre i escaig, tant de fondària 
com d’amplada. Amb aquesta excavació possiblement 
es descobririen nous gravats més ben conservats i, 
juntament amb l’estudi dels jaciments extrets, s’obtindria 
molta informació, tant del significat com de l’època en 
què es van gravar.

La Pedra de les Bruixes i la de l’Home estan 
catalogades des de fa anys com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional. Tot i alguns intents, el nostre consistori encara 
no ha declarat aquest indret com a Bé Cultural d’Interès 
Local. Com també ha quedat en el fons d’algun calaix el 
Pla director arqueològic de Savassona.

Alguns misteris seguiran essent-ho mentre no fem 
l’esforç per deixar de viure a les fosques. Ja ho deia 
Plató en el “Mite de la Caverna”. 

Misteris de casa nostra Josep Colomer

Núria Dachs

En Jordi i la Geo han marxat de Tavèrnoles. Per a mi 
han sigut molt més que veïns, hem compartit moltes 
coses junts i espero compartir-ne moltes més. Saber que 
el veí que tens al costat sempre hi és quan el necessites 
és molt important. A tots algun cop ens fa falta un cop de 
mà, un consell, un poder parlar de coses més personals… 
Alguns potser prioritzen altres coses, però per a mi això 
és molt important.

Ara em vénen al cap molts moments, com quan en 
Jordi va començar a treure el nas per Can Janot, la Geo 
sortint tímidament de la caseta de fusta a primera hora del 
matí quan començava a rondar per Tavèrnoles. Alguns 
cims fets amb en Jordi. Debats en els grups de treball 
de l’Ajuntament. Amb la Geo organitzant el Festival de 
música o preparant la candidatura de Tavèrnoles Actiu, 

etc. i molts sopars, molts. 
Sé que la seva prioritat no era marxar de Tavèrnoles, 

però la vida fa tombs, i has de prendre decisions. 
Ara tinc una sentiment d’enyorança, tinc la sensació que 

a Tavèrnoles hem perdut quelcom més que dos veïns. Us 
diré que he tingut aquesta sensació tres vegades al llarg 
de la meva vida, de veïns que han marxat de Tavèrnoles 
per diferents motius, sense que aquesta, fos la seva 
prioritat, com quan van marxar la família Serrabassa de la 
Cadena i la família Dachs del Castell de Savassona, i ara.

Tots ells, persones que s’han implicat en el municipi, 
que han deixat la seva petjada, i que han trobat la seva 
manera de continuar-hi vinculats. Espero que tu, Jordi, i 
tu, Geo, també la sabreu trobar. Amics, gràcies per deixar-
me compartir aquests anys al vostre costat.

Per en Jordi i la Geo Pep Garriga
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L’organització interna del grup municipal 
Tavèrnoles Actiu (TAV) és la següent:

TAV el formem unes vint persones. Els 
tres representants del grup al consistori, 

en Pep Garriga, en Pep de la Mora i la Núria Serra, són els 
encarregats de marcar el ritme de les reunions del grup. Són 
ells els interlocutors amb l’equip de govern i els que traslladen 
la informació al grup.

Quan ens trobem?
La periodicitat de les reunions no està establerta, varia en 
funció dels temes a tractar, però com a mínim un cop al mes hi 
ha alguna reunió. Sempre fem reunió a les prèvies dels plens 
un cop l’equip de govern ens ha facilitat els punts del ple i la 
documentació que els acompanya. Debatem i definim quin 
serà el nostre vot en cada punt.

Hi ha èpoques més intenses i això vol dir que ens hem de 
trobar setmanalment, quan fem alguna campanya, preparem 
propostes per presentar a l’equip de govern, etc.

Com ens comuniquem entre nosaltres?
Fins fa poc les convocatòries de les reunions les fèiem via correu 
electrònic, però a les últimes ja ho fem sempre via WhatsApp, on 
tenim un grup que hi som tots. Aquest grup també ens funciona 
molt bé per debatre alguna qüestió amb poc contingut que ens 
estalvia alguna reunió. Del grup només hi ha un parell de persones 
que no tenen WhatsApp i els ho comuniquem personalment.

El correu electrònic només l’utilitzem per compartir algun 
document i els escrits de la Rella, als quals tothom pot fer la seva 
aportació.

Com ens comuniquem amb els veïns?
La nostra comunicació amb els veïns de Tavèrnoles la fèiem 
principalment a través de la Rella, on explicàvem el nostre punt 
de vista dels temes tractats a l’Ajuntament. Ara amb el nou format 
de l’espai destinat als grups municipals dins la Rella, on hem de 
respondre tots la mateixa pregunta, hem decidit fer un butlletí i 
enviar-lo als veïns quan creiem que hi ha algun tema que pot ser 
del seu interès i cal que sàpiguen el nostre punt de vista.

El grup d'ERC de Tavèrnoles ens reunim cada 
quinze dies, per parlar de tots els temes actuals 
que fan referència al poble i al funcionament de 
l'Ajuntament.

Posem sobre la taula tots els temes i els debatem conjuntament. 
Quan es tracta de temes ordinaris, del dia a dia, s'informa i s'opina. 
I quan són temes importants que requereixen una reflexió més 
profunda i, sobre els quals s’han de prendre decisions, es prenen 
entre tots. Sigui el tema que sigui, s'arriba a un acord majoritari, ja 

sigui per votar un punt del ple, com per exposar-ho a l'Ajuntament, 
quan fem les reunions periòdiques amb l'equip de govern.

Com a grup d'ERC tenim un full de ruta exposat en el nostre 
programa electoral de les passades eleccions i intentem defensar-
lo i portar-lo a terme. Tot i que sabem que és complex i més si no 
estem dins l'equip de govern.

Tot i així, intentem treballar per millorar Tavèrnoles com a poble i 
arribar a tothom. Creiem que aquesta manera de funcionar durant 
aquests anys ens ha anat prou bé.

Internament, com a equip de govern, les 
reunions tenen com a mínim una periodicitat 
setmanal i serveixen per informar del dia a dia de 
cada regidoria, i per preparar actuacions de treball 
de manera més transversal. En aquestes reunions 
també s’aprofita per fer un repàs del compliment 

del Programa d’actuació municipal aprovat a l’inici de legislatura i 
que és el full de ruta de les accions de l’equip de govern.

Pel que fa al grup de Convergència i Unió, format per una 
desena de persones, es reuneix sense tenir una periodicitat 

estipulada i sempre intentant que passin menys de dos mesos 
entre reunions. En aquestes trobades es fa un repàs de les 
actuacions dutes a terme des de cada regidoria i s’informa dels 
punts previstos per al proper ple. Aquestes reunions serveixen 
també per debatre i prendre posicionament sobre els assumptes 
de més complexitat i per preparar els projectes de govern que 
tenen una més llarga durada. A banda d’aquestes trobades 
més presencials, la comunicació entre els membres del grup és 
constant, ja sigui mitjançant correus electrònics, o a través del 
grup de WhatsApp que tenim.

Política Municipal

Acords de plens

Com us organitzeu internament per prendre decisions?
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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:
 · Tècnic/a qualitat de Proveïdors
 · Personal preparació comandes
 · Treballador/a Social
 · Electro-mecànic
 · Dependent/a Botiga alimentació
 · Cuiner/a

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:

SERRABOU - TORRENTS - ROC DEL LLUM - CAN 
RIERA - BENERIGUES - EL SOLER - ROVIRETES 
EL MOLINOT - LA GARRIGA - EL RAURELL

Sopa de lletres

A J U C S I A C P N O F C A L

R O V I R E T E S R A M O R A

D A R W U P O T I E B A R O I

L S E R R A B O U X I L M C C

A I L U B G A R R I G A O D A

R N E X E O L R O M S O L E R

E P I C N R I E R A E T I L E

T A M R E A T N J A L A N L C

O R B I R M U T O N I S O L T

R T L M I R T S R U N E T U I

R E A R G E A P D M D N P M F

A T S A U Q D R A π I T A S P

R A U R E L L Z F T P O R T A

T R E T S A G F O R A S T E R

E L R C E S T A C I O C A P O

Trobareu la solució al Facebook de la Rella

Naixements i defuncions

DE NOVEMBRE DE 2013 A 20 DE FEBRER DE 2014

Naixements
Martí Guerrero Ramon -  8 de desembre de 2013
Cal Masover del Banús

Defuncions
Pere Orra Oliva - 9 de novembre de 2013
C. Pirineu, 7
Consol Casadevall Fusté, 23 de febrer de 2014  
Fussimanya, s/n, Can Crous

HABITANTS FINS EL DIA 20 DE FEBRER DE 2014:
161 homes, 157 dones.


