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Benvolguts veïns i veïnes,

A Tavèrnoles, l'Ajuntament té la voluntat d'establir
mecanismes d'informació a tothom. Creiem que és
bo que l'Ajuntament sigui accessible.

Ens ha semblat que una de les maneres d'aconseguir
això podia ser l'edició d'un full informatiu, aquest
que ara teniu a les mans. Així ho va aprovar el ple
municipal del mes de juny d'enguany.

En direm "La Rella" en al·lusió al símbol que presideix
l'escut del municipi. La rella és aquella peça de l'arada
xica que solca la terra.

De la mateixa manera que la rella de l'arada aixeca
els terrosos, aquest full vol aixecar informació en el
nostre poble.

Als poble petits com el nostre la tasca de l'Ajuntament
és difícil perquè manquen recursos per tirar endavant
tots els projectes. Per això compartir les idees amb
la gent del poble és més necessari que enlloc.

Ara que estem de festa major, com cada agost, és
un bon moment per llençar al carrer aquest primer
número de La Rella i convidar-vos a tots a dir-hi la
vostra de cara als propers números que editarem.

Tinguem una bona festa major!

Francesc Xavier Dachs Colom
Alcalde

E D I T O R I A L

Com ja comença a ser habitual,
el 25 d’abril d’enguany va tenir
lloc la Caminada de Primavera.
Aquesta era la seva IV edició.
La inscripció va arribar fins als
120 participants que van recórrer
15 Km aproximadament, amb
un desnivell de 150 m. La
creixent acceptació d’aquest cita
en el calendari anual esportiu a
la comarca ens encoratja a
pensar ja en la V Caminada.

Participants a la caminada

ÈXIT DE LA IV CAMINADA DE PRIMAVERA

Finalment l’anomenada banda ampla
arribarà al municipi de Tavèrnoles. La
Generalitat de Catalunya va convocar l’any
2003 un concurs públic per donar solucions
d'accés ràpid a Internet a totes aquelles
poblacions de Catalunya que no disposen
de banda ampla. A la zona d’Osona va ser
adjudicada a l’empresa Flash10. Ja s’han
realitzat diverses reunions entre l’empresa
i els interessats i el servei, i actualment
l’Ajuntament està esperant que l’empresa
instal·li els equips necessaris per tal d’oferir
el servei. La connexió serà via satèl·lit i
s’utilitzarà tecnologia wi-fi per  repartir el
senyal. L’oferta de serveis tant per la seva
velocitat com pel seu cost és comparable
als ADSL.  Amb la connexió per part del
municipi a la banda ampla, Tavèrnoles ha
d’evitar l’exclusió digital. Es tindran més
eines per tal de treballar cap a l’equilibri
territorial i cap a la societat del coneixement.
Les persones que hi estiguin interessades
es poden adreçar a l’Ajuntament.

ARRIBA LA  BANDA AMPLA

Núm.1
Juliol de 2004
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El grup municipal de Convergència i Unió vol
expressar el seu suport a la iniciativa que avui
comença i desitja que aquest full informatiu de
Tavèrnoles camini amb pas ferm i segur cap a la
seva funció principal: la d'informar.

En aquest primer número voldríem fer un petit
elogi a Tavèrnoles tot endinsant-nos en la seva
història. De ben segur que tots els veïns ens
sentim molt orgullosos de poder dir que vivim
en aquest petit municipi de la comarca d'Osona,
a cavall entre la Plana i les Guilleries, i així ha
de ser.

Ja en els seus orígens Tavèrnoles  ha estat un
enclavament bàsic que els diversos pobladors
han tingut sempre en compte. Repassant una
mica la història, i retrocedint alguns mil·lennis,
ens trobem amb els primers pobladors que
habitaven els jaciments de Savassona i que avui
en dia ofereixen restes arqueològiques amb
diferents horitzons culturals que s'inicien en el
neolític antic, passen per l'edat de ferro i acaben
en el poblat iber, el més conegut i que es troba
a tocar de la Pedra del Sacrifici.

Però potser el període que ha deixat una major
empremta ha estat l'època del romànic; tres
bellíssimes mostres en són un fidel reflex. Per
una banda trobem l'església de Sant Feliuet de

Savassona, que tècnicament pertany al
preromànic i que és datada de l'any 1035; a
tocar tenim l'església de Sant Pere de Savassona,
construïda vers el 1060 pels vescomtes de
Cardona. Finalment resta parlar de Sant Esteve
de Tavèrnoles, que amb el seu meravellós
campanar presideix el nostre municipi, i 'es un
exemple perfecte  dels monuments romànic més
ben acabats de la comarca. L'església, que avui
en dia presta els serveis de parròquia, fou
consagrada l'any 1083.

Aquest passat és només una petita mostra d'allò
que te el nostre municipi; n'hem volgut fer esment
per posar de manifest que Tavèrnoles ha estat
poblat des de temps immemorials i que les
diferents civilitzacions han estat sempre
interessades a habitar-hi. Avui, nosaltres, com
a actuals habitants, hem de sentir-nos uns
privilegiats per poder compartir amb els nostres
veïns un espai tan preuat, i qui sap... potser
també fora bo de deixar la nostra aportació al
poble.

El grup municipal de Convergència i Unió aprofita
l'avinentesa per recordar-vos que estem a la
vostra disposició si heu de fer-nos qualsevol
consulta. I en unes dates tan assenyalades volem
desitjar a tots els veïns una bona Festa Major.
Visca Tavèrnoles.

ESCRIT DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

Benvolguts socis i veïns, des de l’Associació volem
donar suport a aquesta iniciativa de tirar endavant
un full municipal obert a tota la gent del poble.
Nosaltres, com a Associació de Veïns voldríem
un cop més, que aquest fos un punt de partida
perquè, d’una vegada, comencéssim a sumar
esforços entre tots i col·laboréssim en les diferents
iniciatives per poder millorar el nostre poble.
Voldríem doncs, aprofitar aquesta ocasió perquè
tothom que vulgui aportar alguna proposta sàpiga
que des de l’Associació estarem satisfets i
col·laborarem amb tot el que bonament puguem.
Esperem que en properes edicions us puguem
donar informació de les propostes i activitats
que anirem portant a terme.
Molt agraïts.

La Companyia de teatre Agraïts d’aguantar-nos
presenta l’espectacle Nits de Serrallonga al
Monestir de Sant Pere de Casserres. Les
actuacions s’escenificaran cada dissabte de juliol
i d’agost, a les 21.30 h i a les 23.00 h al mateix
monestir. Una representació que convida a
recordar la vida d’en Serrallonga, el llegendari
bandoler de les Guilleries. Les entrades anticipades
(10 euros)  es poden adquirir mitjançant el Servei
Entrada Caixa Manlleu, trucant al 902 20 40 40.
També es poden comprar a la taquilla una hora
abans de cada representació al preu de 12 euros.
Per més informació podeu trucar al
93  812  22  23  o  v i s i t a r  l a  web
http://saucollsacabra.diba.es

ESCRIT ASSOCIACI Ó  DE VEÏNS N I T S  D E  S E R R A L L O N G A
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Núm. 29 - Juliol de 2014

Pastís Realitzat pel grup “els dilluns al centre”
Foto : MésImatgeDigital

BRINDIS

 Perquè deu anys de “Rella”
 són un quadern d’història;
 perquè deu anys de “Rella”
 revifen la memòria,
 brindar és un bon auguri.
 Brindem, doncs, i que duri!
 Pilar Cabot

LaRellaTavernoles.wordpress.com
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Edició Nº1             1,2,23 i 24
Informacions municipals          5, 6,7,8 i 20 
Tavèrnoles Jove                          8
Grup de Recuperació del Territori         9
ADF           9
Poesia de Catalunya - Catalunya     10
Bona cacera       11
Contes infantils i juvenils                        12
Intel·ligència Emocional      12
La Vida a pagès       13
Passeig d'aniversari amb "La Rella"     13 
Plou i fa sol                         14
Racons de la nostra història         15
Receptes de la Memòria      16
Recepta del Roquet       17
ANC        17
Coordinadors       17
Misteris de Casa Nostra                   18 i 19
Acords de Plens       20
Política Municipal                         21
Ofertes de treball al Punt Jove                        22
Còmic i Sopa de lletres      22
Naixements i defuncions      22

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, Pep Garriga, 
Joaquim Montaña, Antoni Vilà, Mar Crous, Imma Aurich, ANC 
Tavèrnoles, ADF, Mª Teresa Funoll, Restaurant El Roquet i 
Montserrat Sala. 
Maquetació: MésImatgeDigital  Disseny : n'Xarxa

Benvolguts veïns i veïnes,

"A Tavèrnoles, l’Ajuntament té la voluntat 
d’establir mecanismes d’informació a tothom. 
Creiem que és bo que l’Ajuntament sigui 
accessible.”

Fa just 10 anys que amb aquestes paraules 
l’alcalde Xavier Dachs donava la benvinguda a 
“La Rella”, el nou full informatiu del municipi de 
Tavèrnoles. Tota una declaració d’intencions 
que 29 números després i havent complert ja 
els 10 anys és manté com el primer dia.

La voluntat de La Rella continua essent la 
d’informar de l’actualitat i donar peu a la 
participació de tots els veïns de Tavèrnoles, i 
haver-ho aconseguit durant aquests 10 anys 
és motiu de felicitació a tots els que ho han 
fet possible: des dels diferents alcaldes que 
han estat al capdavant del consistori fins a 
l’innombrable grup de col·laboradors que hi 
han fet les seves aportacions, passant pels 
coordinadors que número rere número han 
tingut la responsabilitat que La Rella arribés 
puntualment a totes les bústies de Tavèrnoles.

Durant aquests 10 anys hem pogut veure créixer 
La Rella i fer-nos-la cada vegada més nostra, 
ampliant-la en nombre de pàgines i editant-la 
a tot color; però sobretot hem tingut la sort de 
poder comptar amb unes aportacions cada 
vegada de més qualitat. Sens dubte aquesta 
implicació veïnal i el suport incondicional des 
de l’Ajuntament de Tavèrnoles formen els 
fonaments de La Rella. Que per molts anys 
més siguem capaços de mantenir l’esperit 
inicial i la bona qualitat de La Rella.

No voldria deixar passar l’oportunitat, donades 
les dates en les que La Rella us arribarà a les 
vostres cases, de desitjar-vos una bona Festa 
Major i que la joia de poder-la celebrar any rere 
any sigui el millor reconeixement a tots aquells 
que s’encarreguen d’organitzar-la.

Índex

Salutació de l'alcalde

Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Tavèrnoles (Fax)
Oficina de Turisme de Tavèrnoles
Consell Comarcal d’Osona
Emergències
Hospital General de Vic
Hospital General de Vic (Urgències)
Centre d’Atenció Primària de Roda de Ter
Parròquia de Sant Esteve de Tavèrnoles
Restaurants
Restaurant Fussimanya
Restaurant Colomer
Restaurant-Hotel-Piscines El Roquet
Allotjaments
Allotjament Rural “Can Janot”
Agroturisme “Mas Sabater”

93 888 73 08
93 812 23 28
93 812 20 36
93 883 22 12
112
93 889 11 11
93 889 11 99
93 854 04 52 
93 812 23 17

93 812 21 88
93 888 72 61
93 812 22 07

93 888 79 37
93 812 21 88

Blasonament de l’escut 
oficial de Tavèrnoles:
Escut caironat: de sable, 
2 faixes d’argent; ressaltant 
sobre el tot, una Rella d’Or.
Per timbre, una corona 
mural de poble.”
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Informacions Municipals

El delegat del Govern a la Catalunya Central, 
Juli Gendrau, es va reunir el passat mes de 
març amb l’alcalde de Tavèrnoles, Carles 
Banús, per tractar diversos assumptes del 
municipi.
Durant la reunió de treball l’acalde de 
Tavèrnoles va poder explicar al delegat del 
Govern alguns dels projectes municipals que 
han rebut finançament de la Generalitat com 
ara l’arranjament del carrer Montseny i la 
planificació del PUOSC previst per als anys 
2015 i 2016. Banús va aprofitar també per 
exposar alguns dels problemes de finançament 
que tenen els municipis petits com Tavèrnoles 
i va demanar que des de la Generalitat es 
redueixin els terminis de pagament dels ajuts 
pendents de rebre.
Per la seva part, Juli Gendrau es va interessar 
pel funcionament de l’Ajuntament de 
Tavèrnoles així com per les particularitats del 
municipi, especialment pel que fa a la població 

que viu en masies i pel manteniment de l’elevat 
nombre de camins rurals que té Tavèrnoles.
La trobada va finalitzar amb una visita a les 
instal·lacions del Centre Cívic, on Gendrau va 
lloar les nombroses activitats que s’hi realitzen 
i la polivalència d’ús de l’edifici.

El delegat del Govern, Juli Gendrau, visita l’Ajuntament

Tavèrnoles és l’únic dels municipis catalans 
amb menys de 1.000 habitants que ha rebut 
el guardó.
L’Ajuntament de Tavèrnoles ha estat un dels 
36 ajuntaments de Catalunya que han estat 
distingits amb la primera edició del Segell 
Infoparticip@ a la qualitat i la transparència 
de la comunicació pública local. A l’acte 
de lliurament del Segell van assistir-hi en 
representació de Tavèrnoles l’alcalde, Carles 
Banús; la regidora de cultura, Paquita Clarà; i 
el coordinador de La Rella, Jordi Vila.
L’alcalde, Carles Banús, va recollir el guardó 
en un acte copresidit per la vicepresidenta de 
la Generalitat, Joana Ortega, i el rector de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
Ferran Sancho.
El Segell Infoparticip@ és una certificació 
que atorga el Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania Plural de 
la UAB i que esdevé la primera eina per 
mesurar la transparència dels governs locals 
catalans. L’avaluació dels webs es realitza 
periòdicament a partir de 41 paràmetres 
sobre quatre qüestions bàsiques: qui són 
els representants polítics, com gestionen els 
recursos col•lectius, com informen de la gestió 
i quines eines ofereixen per a la participació 
ciutadana. 
El consistori tavernolenc n’ha assolit, fins 
ara, el 78 per cent dels indicadors. Amb 
aquesta puntuació s’ha convertit en l’únic dels 

municipis amb menys de 1.000 habitants en 
obtenir aquesta certificació.
Carles Banús, que va ser un dels dos alcaldes 
que van intervenir durant l’acte celebrat al 
Palau de Pedralbes de Barcelona, va destacar 
la importància d’un bon ús de les pàgines 
webs municipals com a eines d’intercanvi 
d’informació amb la ciutadania; un ús que ha 
d’anar acompanyat d’una voluntat real dels 
consistoris en voler comunicar allò que es fa 
als ajuntaments i sobretot en voler explicar 
perquè es fa. Finalment Banús va felicitar i 
agrair al grup investigador de la UAB que amb 
aquest estudi s’hagi posat unes bases sobre 
quina estructura i quins continguts han de tenir 
les pàgines webs dels ajuntaments.

El web de l’Ajuntament rep el distintiu a la qualitat i transparència
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Informacions Municipals

El ple municipal va aprovar el projecte titulat 
“Arranjament del carrer Montseny i millora dels 
serveis existents” amb els vots a favor de CiU i 
ERC, i els vots en contra de TAV.
El projecte d’arranjament del carrer Montseny 
contempla la creació d’una vorera de 2 metres 
d’amplada a la banda de les cases així com 
l’ordenació de places d’aparcament per a 
cotxes en fila a la banda oposada, quedant una 
secció central per a la circulació de vehicles.
L’actuació preveu també una escala des del 
carrer Montseny cap la zona d’aparcament 
del carrer de l’Església amb l’objectiu de 
comunicar peatonalment els dos carrers i 

potenciar l’ús d’aquest aparcament ubicat al 
costat del cementiri.
L’obra inclou la millora de les instal·lacions 
elèctriques existents i la incorporació de nous 
serveis com ara la recollida d’aigües residuals 
i pluvials, canalitzacions de fibra òptica i la 
instal·lació de dos hidrants d’incendis.
L’import del projecte ascendeix a 175.371,99€ 
i està finançat a través dels PUOSC amb 
157.834,79€. L’Ajuntament de Tavèrnoles 
n’assumirà els restants 17.537,2€ i per 
tant, l’obra s’executarà sense contribucions 
especials per als veïns afectats.

L’Ajuntament aprova el projecte d’arranjament del carrer Montseny

La caminada, celebrada el passat 27 d’abril, va 
discórrer per paratges tan emblemàtics com el 
bosc de Savassona, el Salt de la Minyona o 
l'Alzina de Masgrau al llarg de 15 quilòmetres 
de recorregut al voltant del municipi.
Una cinquantena de persones van participar 
de la 14a edició de la Caminada de Primavera 
de Tavèrnoles el passat diumenge 27 d'abril. 
Una jornada on es va coincidir amb diverses 
sortides organitzades a altres llocs de la 
comarca i això va fer minvar l'assitència que 
altres anys havia estat superior.
Al llarg del recorregut els participants van fer un 
avituallament a Fussimanya i van poder refer 
forces amb l'esmorzar d'entrepà de botifarra al 
Salt de la Minyona, gràcies a la col·laboració 

dels voluntaris que un any més han ajudat en 
l'organització de la mateixa caminada tots van 
rebre un detall com a recordatori de la Caminada 
de Primavera de Tavèrnoles, que aquest any 
consistia en una tovallola absorvent.

La Caminada de Primavera, una bona manera de gaudir dels paisatges

En dos anys l’assoliment dels objectius definits 
en el Programa d’Actuació Municipal ha estat 
del 85%.
El Programa d’Actuació Municipal (PAM) va 
elaborar-se el passat 2012 a través d’una 
sessió de treball on es partia d’una proposta 
base d’actuacions i es van recollir diferents 
aprotacions dels assistents. Aquest PAM ha 
estat la guia del govern de Tavèrnoles i ha 
permès que la ciutadania conegués quines 
eren les prioritats del mandat.

En una sessió publica a tot el veïnat del municipi 
els tres regidors de govern de l’Ajuntament de 
Tavèrnoles van desgranar l’estat d’execució de 
les 26 propostes d’actuació que preveu el PAM 
de Tavèrnoles per a la present legislatura.

De cadascuna de les àrees que contempla el 
PAM (Persones, Territori i Desenvolupament) 
es van detallar les actuacions que s’havien dut a 
terme o en el seu defecte la previsió d’execució 

d’aquelles que encara estan pendents però 
que compten amb el finançament necessari. 
També es va explicar quines de les actuacions 
s’havien desestimat i els motius de la mateixa.

Finalment es van detallar una dotzena 
d’actuacions addicionals que, malgrat no 
estar incloses en el PAM, han representat una 
significació prou important per al municipi i que 
mereixien ser exposades al veïnat.

Per part de l’alcalde i els regidors es va valorar 
molt positívament haver assolit un 85% de 
compliment dels objectius fixats en el PAM i es 
van comprometre a continuar treballant l’any 
que resta de mandat per arribar als màxims 
nivell d’execució del PAM. Així mateix es va 
voler donar especial rellevància al planteig 
de la sessió com un acte de transparència i 
de retorn d’informació als veïns que en el seu 
moment van participar en l’elaboració del PAM.

L’equip de govern exposa el seguiment del Programa d’Actuació Municipal
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Informacions Municipals

La presentació va anar a càrrec de l’alcalde de 
Tavèrnoles, Sr. Carles Banús, la directora dels 
serveis territorials de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, Sra. M. Àngels Blasco, i 
del president de la Federació Catalana de 
Pessebristes, Sr. Albert Català.
La Sala de Plens de l’Ajuntament de Tavèrnoles 

va omplir-se de gom a gom per la presentació 
del llibre de Josep Pagespetit i Estrada “Una 

vida en imatges. Pensaments d’un pessebrista” 
que va tenir lloc el passat dissabte 3 de maig.

Durant l’acte es va destacar la singularitat 
del llibre que recull dibuixos i pensaments 
del pessebrista tavernolenc, posant de 
manifest com l’observació de petits paisatges 
quotidans poden esdevenir la base d’escenes 
de pessebres.

Josep Pagespetit va voler subratllar que ja 
de molt jove els paisatges de Tavèrnoles 
havien estat font de la seva inspiració i del 
seu aprenentatge, ajudant-lo a créixer com a 
artista i també com a persona.

Per la seva part Banús va agrair-li que hagués 
escollit Tavèrnoles com a lloc de presentació 
del llibre, i va encoratjar-lo a continuar treballant 
en el projecte de Mostra de Fragments de 
Pessebres que tan bona acollida han tingut en 
el món del pessebrisme.

Josep Pagespetit presenta el seu llibre “Una vida en imatges”

La regidora de cultura, Paquita Clarà, va 
presentar el passat 7 de maig el projecte de 
redacció del Mapa de Patromini Cultural que 
compta amb el suport tècnic de la Diputació de 
Barcelona.

Una quinzena de persones van assistir a la 
reunió informativa i de presentació dels tècnics 
que elaboraran el Mapa de Patromini Cultural, i 
que té per objectiu conèixer la riquesa cultural 
i natural del nostre municipi, per establir 
posteriorment mesures per a la seva protecció 
i difusió. Durant la reunió molts dels assitents 
van poder fer aportacions d’elements a incloure 
en el treball.

Els Mapes del patrimoni local pretenen la 
detecció exhaustiva, la descripció i la valoració 
del patrimoni immoble (edificis, conjunts 
arquitectònics, elements arquitectònics i 

jaciments arqueològics), del patrimoni moble 
(objectes singulars i col·leccions), del patrimoni 
documental (fons fotogràfics, documentals 
i bibliogràfics), del patrimoni immaterial 
(manifestacions festives, tècniques artesanals, 
costumari, tradició oral, cuina, música i dansa) 
i del patrimoni natural (zones d’interès natural i 
espècimens botànics singulars).

Això significa que el Mapa ha de recollir tots 
els elements significatius del nostre terme: 
les masies, les ermites, els molins, els forns i 
qualsevol mostra d’arqueologia industrial, les 
barraques de pastor o de pagès, les creus de 
terme, les fonts, els arbres monumentals i altres 
indrets naturals o paisatgístics, les col·leccions 
d’objectes, els arxius, els documents antics 
i les col·leccions d’antigues fotografies, les 
llegendes, els costums, les festes, els balls i 
les cançons, vigents o desaparegudes; etc.

Inicien els treballs de redacció del Mapa de Patrimoni Cultural
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Els Almogàvers de Tavèrnoles, guanyadors absoluts del Raid dels Ausetans 2014

En la que ha estat la segona participació al 
torneig l'equip tavernolenc es va imposar 
a la final celebrada a Les Comes el cap de 
setmana del 24 i 25 de maig.
El passat dimecres dia 28 de maig es va 
realitzar l'acte de lliurament de premis del 
Raid dels Ausetans 2014 a l'edifici "El Sucre" 
de Vic. 
En aquest acte hi varen assistir els equips 
finalistes del torneig comarcal acompanyats 
pels representats tècnics i polítics de cada 
municipi. Per part de l'Ajuntament de Tavèrnoles 
van ser-hi presents l'alcalde, Carles Banús, i el 
regidor de joventut, Xavier Serra.

En la categoria de majors d'edat, els 
"Almogàvers de Tavèrnoles" es varen imposar 
per mig punt, assolint així, la primera posició 
del torneig. La consellera, Elisabet Ferreres, 
els hi va fer entrega del premi que consisteix 
en un viatge per valor de 1500€ a una capital 
europea.
Des de l'Ajuntament de Tavèrnoles aprofitem 
per felicitar-los i agrair-los la bona representació 
tot animant a la resta de joves del municipi a 
participar-hi en futures edicions.

El Raid dels Ausetans és un programa 
mancomunat amb els ajuntaments d'Osona 
que se situa en l'àmbit del foment de la 
participació, la responsabilitat, el respecte al 
medi i l'entorn, la convivència, la cohesió i la 
integració en l'oci i el lleure.
El Raid permet potenciar, per una banda, el 
contacte interpersonal entre joves i oferir-los 
una experiència col·lectiva i per altra permet la 
posada en pràctica d'un seguit de capacitats 
que permeten el reconeixement i l'exercici de 
les múltiples capacitats dels individus.

Tavèrnoles Jove

La regidoria de Joventut va organitzar el 
passat dissabte 29 de març un taller de cóctels 
i gintònics al Centre Cívic
El taller, impartit per Diverta, va consistir 
en l’explicació dels passos a seguir per 
la realització de varis tipus de cóctels i la 
posterior posada en pràctica.
D’aquesta manera, els 13 assistents al taller 
van aprendre com s’elaboraven, entre d’altres, 
el mojito, la caipirinha o el gintònic, a més a 
més d’algun altre secret professional.

Bona participació al taller de cóctels
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ADF
Ens plau participar altre cop en aquesta revista 
per explicar-vos algunes de les activitats que 
anem fent i informar d’algunes coses que 
creiem que heu de saber.

Aquests mesos d’hivern i primavera des de la 
Federació d’ADF d’Osona han organitzat un 
curs adreçat a tots els Voluntairs de les ADF 

d’Osona, alguns dels temes que hem repassat 
i après són: Que són les ADF, Prevenció 
d’incendis, Intervenció a incendi forestal, 
Col·lectius, PLA INFOCAT, Osona i el Moianès.

També s’ha celebrat la XV Trobada d’ADF 
d’Osona que ha organitzat conjuntament la 
Federació i l’ADF-Vol-Ges a Torelló. Nosaltres 
varem participar en una visita guiada pels 
Agents Forestals, una caminada per la zona de 
la Grevolosa de St. Pere de Torelló i després 
a un dinar de germanor amb més de 200 
voluntaris.

El passat 4 de juny des del Consells comarcal, 
la Federació d’ADF, Forestals, Bombers i 
Mossos d’Esquadra s’ha organitzat la xerrada 
a Tavèrnoles sobre l’autoprotecció davant 
d’incendis forestals en cases de pagès, 
urbanitzacions i nuclis urbans.
Us volem recordar que en cas d’incendi cal que 
truqueu al telèfon 112 (gratuït i disponible fins i tot 
sense cobertura) ells derivaran la vostra trucada 
als serveis que calgui i s’activaran els protocols 
oportuns, també podeu seguir el Twitter de @
emergenciescat i @112 per estar informats 
de les emergencies que hi ha a Catalunya.

Tal i com us hem estat informant en les darreres 
edicions de la Rella, ja s’ha creat un grup de 
persones interessades en identificar i recuperar 
el patrimoni rural del municipi. 

Després de varies reunions inicials i de 
planificació d’algunes tasques a realitzar, hem 
coincidit en el temps amb el treball d’inventari 
del patrimoni que està realitzant la diputació de 
Barcelona per l’Ajuntament de Tavèrnoles.

Gràcies a aquesta coincidència, i a l’interès 
i predisposició de la tècnica de la Diputació 
de Barcelona Virginia Cepero, el grup ja està 
treballant per aprofitar la seva professionalitat i 

experiència i alhora compartir els coneixements 
de les persones del territori. Per poder així 
començar una tasca molt engrescadora, 
inventariant el màxim de referents possibles i 
en un futur pròxim, poder fer alguns treballs de 
camp per tal de recuperar i donar a conèixer 
aquesta riquesa cultural del nostre municipi 
avui dia quasi oblidada.

És per això que des d’ aquesta publicació fem 
una crida a totes les persones que tinguin 
interès en participar-hi, o que puguin aportar 
algun coneixement, ens ho facin saber 
mitjançant els serveis de l'Ajuntament o trucant 
als tel. 680986232 i 659078872

Grup de Recuperació del Patrimoni
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Poesia de Catalunya
Imma Aurich

De les regions espanyoles,
la més rica i estimada
és la de tots coneguda
per la terra catalana.

Dels Pirineus, on comença,
allà a la ratlla de França,
fins al regne de València

estén sos rius i muntanyes.

A llevant té la marina
que li dóna tanta fama

pels seus ports, des del de Roses
a Sant Carles de la Ràpita.

L’Aragó, a ponent, li dóna
l’alè ardent de ses mujades,

per colrar els blats i les vinyes
de l’Urgell i la Segarra.

I si al migdia València
naturals sos límits marca,

amb sos perfums i ses hortes
com bona amiga l’abraça.

De totes aquestes terres
fronterisses i germanes,
en altre temps Catalunya
en fou reina i sobirana.

Encara avui les enyora
quan sent que d’elles es parla,

i per gaudir de sa vista
puja a dalt de ses muntanyes.

En alta mar veu Mallorca
que la saluda i acata,

com bona filla que sempre
es recorda de la mare.

De Puigcerdà veu a Llívia,
i més endins, cap a França,

mira també com a filles
el Rosselló i la Cerdanya.

Totes foren terres seves
en el temps que el rei en Jaume

a tots els vents estenia
l’escut de les quatre barres.

(fragment del poema Catalunya d’Antoni Bori i Fontestà)

Moltes Felicitats per aquests 10 anys de La Rella!

CATALUNYA
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Bona cacera     Joaquim Montañà 
                                                      Membre de la Colla del Senglar de les Guilleries

!

!
Quadre estadístic de captures de porc senglar de la colla de les Guilleries.

TEMPORADA 
 DE CAÇA

Colla 
 Guilleries

Tavèrnoles

1999/2000 53 29
2000/2001 47 11
2001/2002 95 43
2002/2003 44 7
2003/2004 153 67
2004/2005 75 30
2005/2006 168 66
2006/2007 172 93
2007/2008 170 59
2008/2009 81 44
2009/2010 147 53
2010/2011 146 69
2011/2012 133 71
2012/2013 158 58
2013/2014 166 74

Benvolguts veïns, aprofitant 
el desè aniversari de la nostra 
revista “ La Rella“ voldria 
començar aquest escrit 
donant les gràcies a tots 
els que ho han fet possible. 
I relacionat amb aquest 
aniversari he pensat  fer-vos 
quatre cèntims de l'evolució 
de la nostra colla del senglar.

Abans del 1999 cada poble 
caçava pel seu compte i al 
maig de 1999, els presidents i 
els caps de colla de la societat 
de caçadors de Tavèrnoles 
(APC. B-10419), societat 
de caçadors de Masgrau 
(APC. B-10359), societat de 
caçadors de Fussimanya 
(APC. B-10301), societat de 
caçadors de Folgueroles 
(APC. B-10269) i la societat de caçadors de Sant Julià de Vilatorta (APC. B-10300) van reunir-

se i van decidir practicar la caça del senglar 
conjuntament a partir d áquella data. L'acord 
es va ratificar en una reunió amb tots els socis 
de les diferents societats.

A partir de llavors, s'ha caçat els senglar  
conjuntament, amb alts i baixos, però de 
moment, ja fa quinze anys. La veritat és que 
funcionem prou bé i haurem d´intentar que 
continuï. Com podreu comprovar amb el 
quadre estadístic de captures de senglars 
de les diferents temporades  de la colla del 
senglar hem anat augmentant les captures.  

Les dades de la colla són el total i les de 
Tavèrnoles, són els caçats en el municipi.

Per ressaltar algunes dades, us diré que el 
25 d óctubre de 2003 es van caçar 15 porcs 
al Parador i el 26 d óctubre de 2006 es van 
caçar 19 porcs a Salou, de moment, la cacera 
més grossa que ha fet mai la colla del senglar 
de les Guilleries.

Voldria fer un petit incís en record a tots els 
companys que ens han deixat durant aquests 
anys. Per desgràcia, el promig d édat dels que 
cacem és alta i això implica que cada any ens 
deixa algun amic. Jo penso que els caçadors 
som una “espècie en extinció”, ja que puja poc 
jovent, i haurem d'esperar el que ens depara 
el futur. Tot i així, esperem que per molts 
anys més puguem seguir practicant el nostre 
esport, afició o com en vulgueu dir.

Imma Aurich
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Intel·ligència Emocional    Montserrat Sala 
Herboristeria l’Espiral, Folgueroles

Es diu que hi ha unes cinc emocions bàsiques, 
que són, la felicitat, la tristesa, el fàstic, l’ira i 
la por. I al cervell, sembla que li interessa més 
posar atenció a les emocions negatives, que 
no pas a les positives, per què? doncs perquè 
aquestes últimes senyalen que tot va bé, 
que no hi ha perill i, per tant, el cervell els hi 
dóna menys importància, i la raó és que està 
programat per sobreviure, no per ser feliç.
Per això, el cervell sempre intentarà identificar, 
allò que li sembla que no funciona en la nostra 
vida. 
Per tant, no és que la nostra vida sigui un 
desastre o que només ens passis coses 
dolentes o entrebancs, no!, és que el 
cervell ens estima tant, que busca la nostra 
supervivència per damunt de tot, així és que 
hem de reconciliar-nos amb ell i no pensar 
que és un enemic, simplement busca sempre 
el millor per nosaltres, per a que continuem 
vivint. 
Una altra eina que hem de començar a fer 
servir ja, és aprendre a expressar l’amor cap 
als que ens envolten. Però, per veure si ho 
fem bé, el millor experiment és gravar les 
nostres conversacions amb als altres, perquè 
costa molt poc omplir-se la boca de que sí que 
estimem als demés, però la realitat és que 
som capaços de tractar molt malament als 
nostres “amors”. 
Per acabar, la gran recomanació és fer canvis 
constants a la nostra vida, és a dir, buscar 

coses noves que no hagis fet mai, com per 
exemple, nous hobbies (pintura, teatre, ioga, 
idiomes, etc) que portarà a relacionar-nos 
amb noves persones, o provar nous hàbits i 
defugir de les rutines, perquè ara se sap, que 
existeix la plasticitat cerebral, que consisteix 
en que, un canvi a nivell personal influeix en 
el cervell i el fa canviar, per això, si penses 
que amb els anys una persona no pot canviar 
estàs totalment equivocat! 
Fins al dia que ens morim podem canviar la 
forma de ser, la forma d’actuar amb els altres 
o amb un mateix, o podem enamorar-nos 
i experimentar sensacions emocionalment 
noves sense impediments d’edat. Però hem 
de fer l’esforç de sortir dels nostres camins   
de sempre.

 Apunta’t a coses noves!, prova-ho! i canviaràs 
tot tu! I important, ampliaràs la teva visió del 
món!

NO ESTÀ ESCRIT A LES 
ESTRELLES
No està escrit a les estrelles és un llibre escrit 
per John Green. Tracta d’una noia, Hazel 
Grace, que té càncer i està deprimida. 
Els seus pares li diuen que ha d’anar a un grup 
de suport, allà coneixerà a Augustus Waters, 
un noi que va tenir càncer i li van haver 
d’amputar una cama. 
Gus la convida a veure una pel·lícula a casa 
seva i allà neix una gran amistat. No està 
escrit a les estrelles és una novel·la trista i 
divertida alhora que  t’ensenyarà a viure la 
vida al màxim i a estimar moltíssim a tothom. 
Està recomanada per totes les edats.
És una gran novel·la que sempre recordaré 
per els grans, divertits i tristos moments 
que m’ha fet passar. La novel·la està a punt 
d’estrenar-se al cine, el pròxim 11 de juliol. Serà 
representada per Shailene Woodley  (Hazel)  i 
Ansel Elgort  (Augustus). Està adaptada per el 
director Josh Boone.

Contes infantils i juvenils
Mar Crous
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Passeig d’aniversari amb “La Rella”
Pilar Cabot

“Passeig d’aniversari” és una obra de Joan 
Vinyoli, poeta del qual commemorem enguany 
els cent anys del naixement. 
“Passeig d’aniversari” és, doncs, patrimoni de 
Vinyoli, però avui li manllevo l’encapçalament 
per retre-li, ni que sigui en poques paraules 
i a títol pòstum, un record d’homenatge i 
d’agraïment pel notable llegat que la seva 
poesia significa per a les lletres catalanes.
Però això no és tot: També goso aprofitar-
me del títol per parlar de “La Rella”: És un 
títol idoni; perquè “La Rella, aquesta criatura 
nascuda i criada a Tavèrnoles, celebra 
aniversari. Deu anys. Sí, deu anys, i sembla 
que era ahir que començava a caminar.
Estem contents. “La Rella”, ara ja amb deu 
anyets, cada vegada té més ganes de fer 
goig. A més, és llesta i a hores d’ara ja coneix 

tots, o gairebé tots, els ets i uts del poble. 
Tinc ganes de fer una passejada amb “La 
Rella”. Sense presses, recordant les seves 
primeres lletres i les primeres imatges i 
resseguint el curs del seu creixement. Tot, val 
a dir-ho, sense que cap mal aire ens destorbi 
la passejada. Déu me’n reguard de fer-li cap 
retret! Sabem que la feina li agrada i que vol 
fer-la ben feta. Si en algun moment ha dit 
alguna cosa que ens ha tocat el voraviu, cal 
pensar que és el ressò d’allò que la vida del 
poble genera o demana. En definitiva, “La 
Rella” va ser un bon invent i tots plegats ens 
en podem felicitar. El que es té es té i no s’ha 
de perdre. 
A “La Rella” i a tots els tavernolencs, bon 
passeig d’aniversari!

La meva vida sempre ha estat lligada al camp 
i a les tasques de pagès. Per tant, avui escric 
pensant en el món de la pagesia tal com era a 
la dècada dels anys cinquanta.
Doncs bé, ara tot són tractors, no és com abans 
que es llaurava amb bous o  vaques. La feina 
es feia amb animals i el pagès hi tenia molt a 
fer.
Recordo quan es segava amb el volant o la 
falç. Després es va fer amb la agabelladora 
tirada per l'euga i es recollia a mà, sota un sol 
de justícia.
Tot seguit es feien les garbes que es lligaven 
amb un vencill, no era res més que ajuntar dos 
grapats de palla fent un nus per lligar la garbella 
amb el garrot.
Després, es feien les garberes, és a dir, les 
garbes s'ajuntaven, es posaven dretes i planes 

perquè no es mullessin en cas de pluja. Ja 
estava tot a punt per carregar al carro i per 
portar-ho cap a l'era. Quan et tocava, venia la 
màquina de batre no n'hi havien gaires abans. 
Es feia anar amb un tractor que quan no petava 
una corretja, s'escalfava el motor, … tota una 
aventura.
Els dies de segar i batre hi havia feina per a 
tothom. Les dones no paraven de cuinar, la 
llar de foc amb olles, els fogons de carbó amb 
cassoles de pollastre o conill que feien la xup-
xup. La mainada també tenia feina, omplien 
els cantis d'aigua fresca del pou per portar a 
l'era, i  tampoc, podia faltar un bon porró de vi. 

Ara només em queda felicitar els que feu 
possible el full informatiu "LA RELLA".
Gràcies per aquests deu anys.

La Vida a Pagès
Ma. Teresa Funoll
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Taula resum de la temperatura mitjana per mesos i anys: 

La primavera ha sigut poc plujosa en general 
(no seca). Veníem d'un hivern força sec, també 
típic d'aquesta zona. El Març has sigut molt sec 
amb només 12,4 L/m², l'Abril normal amb 73 L/
m² i Maig sec fins ara a l'última setmana que fa 
pujar els registres fins a prop del 90 L/m². Des 
de principi d'any portem un dèficit de 60 L/m² 
respecte la mitjana anual. Ara portem recollits 
uns 250 L/m² quan el normal seria de 310 L/m². 
Les temperatures enguany estan essent una 
mica superiors a les normals aproximadament 
1ºC per sobre la mitjana.

Plou i fa sol
Pep Garriga

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.

Aquesta edició la Rella celebrem deu anys.

Deu anys en els quals he pogut informar 
periòdicament les dades meteorològiques 
del nostre municipi, explicar fenòmens 
meteorològics, aportar fotografies, etc... En 
aquest deu anys la informació meteorològica 
ha estat present en totes les edicions excepte 
la rella nº2. Per tant, és per mi un orgull formar 
part d’aquest butlletí i espero continuar-hi 
col·laborant molts anys més. Felicitats.

Foto: Pep Garriga

Tª MITJANA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MITJANA

GENER 4,2 4,5 5,5 1,8 3,4 5,6 6,6 4,4 4,1 5,1 4,5 4,8 5,9 4,6

FEBRER 7,4 5,0 6,3 2,0 5,8 7,6 7,7 6,4 5,1 6,8 3,6 5,3 6,7 5,8

MARÇ 11,0 10,1 8,0 8,0 10,1 8,6 8,9 9,5 7,6 9,0 9,8 9,2 9,6 9,2

ABRIL 13,1 12,2 10,8 12,1 13,0 13,0 11,8 11,0 11,9 14,4 10,9 11,5 13,9 12,3

MAIG 14,9 17,0 14,5 17,4 17,4 16,0 14,4 17,7 14,0 17,1 16,3 13,2 14,7 15,7

JUNY 20,7 22,8 21,0 21,9 21,1 19,9 19,0 20,7 18,6 19,2 21,4 18,2 19,7 20,3

JULIOL 22,7 24,0 22,1 24,1 24,6 22,2 22,0 22,4 23,7 20,7 22,4 22,7 22,8

AGOST 21,3 24,6 23,0 21,2 21,0 21,5 22,6 23,7 22,2 22,8 24,5 21,9 22,5

SETEMBRE 18,5 18,3 19,4 18,1 20,0 18,7 18,0 18,6 18,5 20,4 18,9 18,9 18,9

OCTUBRE 15,1 12,6 15,4 14,6 16,7 14,4 14,3 15,3 13,5 15,7 14,9 16,4 14,9

NOVEMBRE 9,4 9,6 7,0 7,6 10,8 7,3 7,0 9,7 6,9 11,2 9,7 8,4 8,7

DESEMBRE 6,0 5,0 4,6 1,5 5,6 4,6 4,0 5,4 4,5 5,5 5,5 4,8 4,8

Tª MITJANA ANUAL 13,7 13,8 13,1 12,5 14,1 13,3 13,0 13,7 12,6 14,0 13,5 12,9 13,4
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Pep Garriga

Aquest indret situat per damunt del roc del llum 
i sota les balmes de la carena del castell de 
Savassona, es un lloc d’un encant especial. 
La gran balma envoltada d’alzines i racons que 
podríem dir misteriosos, fan d’aquest racó un 
lloc que cal conèixer.
El seu accés és una mica complicat però això 
forma part del seu encant.
La meva proposta es apropar-s’hi des de 
Tavèrnoles. Sortim de l’aparcament del 
cementiri tot seguint les indicacions que ens 
porten al mirador de Tavèrnoles, un cop aquí 
continuarem seguint el petit corriol que puja 
cap el pla del Castell i que es converteix en 
una pista més ample. 
Seguint aquesta pista, a uns 500 mts. trobarem 
a la nostra esquerra una fita de pedres, no 
sempre ben col·locades i que ens marca 
un petit corriol entre la vegetació que va en 
direcció al Castell.
Uns 200 mts. més enllà i després de passar 
una zona de bruc,  cal posar molta atenció, 
doncs a la nostra esquerra hi ha un baixant, que 
entre pedres i fullaraca ens mena directament 
a l’indret de la Font de la Baronessa. 
Ja sota la gran balma de pedra, podrem gaudir 
de la frescor del lloc i descobrir en un racó 
un petit dipòsit amb una aixeta, aquesta és 
actualment la única font d’aigua d’aquest indret.
Antigament la font estava situada al fons d’una 
galeria (avui tancada amb una reixa) sota 
l’explanada de la balma, aquí hi trobem també 
uns bancs i una taula de pedra per fer-hi un 
mos.

Com podrem comprovar l’indret conserva 
la paret de pedra i d’altres  fragments  que 
habilitaven l’anomenat passeig de la Baronessa 
que continua fins a la porta posterior del pati 
del Castell Savassona.

Aquí segons diu la llegenda popular s’hi 
passejava la Baronessa escortada pel seu 
vassall que la custodiava mentre el Baró era 
a les creuades, fins que un dia per sorpresa 
el Baró  va arribar sense previ avis i els va 
enxampar “ in fraganti ” , cosa que va causar l’ 
ira del Baró fins el punt que els va matar a tots 
dos.
De totes maneres segons diu la llegenda, si us 
acosteu a la font les nits de lluna plena podreu 
veure encara  les ànimes  dels dos pobres 
desgraciats i si és així, no us cregueu afortunats, 
dons això indicaria que sou portadors d’unes 
bones   “ banyes ”.

Antoni Vilà
Racons de la nostra història

La font de la Baronessa

Fotos: Antoni Vilà
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Receptes de la Memòria

Nata Muntada:
L’èxit de la nata muntada rau principalment en 
la seva frescor i la baixa temperatura en què 
la tinguis a l’hora de muntar-la. Si la volem 
ensucrada s’han d’afegir 100gr de sucre per 
cada litre de nata. 
Pel “dandy” es recomana sense sucre, ja que 
la crema i la confitura s’encarreguen de donar 
la dolçor al postre, però això és al gust del 
consumidor. 
Cal tenir en compte que el sucre s’anirà 
afegint a mesura que es va muntant la nata. 
Per muntar la nata  es pot utilitzar un batedor 
manual o bé un elèctric. 

Com hem dit anteriorment, la nata, a més de 
ser fresquíssima, ha de ser molt freda, al igual 
que el recipient on s’elabora, cal que estigui 
a temperatura molt baixa, o sigui que podem 
posar un recipient de vidre uns deu minuts al 
congelador. Una altre opció seria posar el bol 
de vidre on muntarem la nata dins d’una altre 
amb gel i sal gruixuda, així es manté la fredor 
constant durant el muntatge de la nata. 
És important que la nata contingui més d’un 
32% de greix. Si el percentatge és inferior, no 
emulsionarà i no pujarà.

Dandy

-6 rovells d’ou.
-125gr de sucre.
-1l de llet.
-1 tronc de canyella.
-Pell de llimona.
-20gr de “maizena”

Ingredients:

Francisqueta Soler 

Crema Catalana:
Posem la llet, la pell de la llimona i el tronc de 
la canyella a bullir durant 2 o 3 minuts. Llavors 
retirem la canyella i la pell de la llimona. Tot 
seguit cal batre els rovells dels ous amb el 
sucre, afegir-hi la “maizena” de manera que 
quedi una barreja homogènia. A poc a poc, 
afegim aquesta barreja a la llet, tot barrejant 
a foc ben baix perquè no s’enganxi. Apagar el 
foc i posar-la en una safata.

Confitura de Codony:
Posem una cassola al foc amb una mica 
d’aigua, posem els codonys, el sucre, el raget 
de vi i tapem la cassola a foc ben lent. L’aigua 
ha de quedar a la meitat dels codonys més o 
menys. Ho anem remenant de tan en tan però 
s’ha d’anar amb compte que no caigui dins la 
cassola l’aigua  de la tapa. Quan el codony es 
posa vermell, voldrà dir que ja està fet. Llavors 
posem el codony dins d’un motlle i el deixem 
refredar.

Nata Muntada:
-250gr de nata líquida per muntar.
-Sucre (opcional, segons gust, per 
això no hi posem la quantitat).

-1kg de codonys nets.
-750gr de sucre.
-1 raget de vi dolç.

Crema Catalana:

Confitura de codony:

Muntatge i decoració:
Per muntar el postre, utilitzem copes de cava 
planes, i fem 3 pisos, de manera que de sota 
a sobre posem: la crema catalana, un tall prim 
de confitura de codony (com un tall de fiambre), 
i la nata muntada. 
Per posar la crema i la nata, es pot utilitzar una 

màniga de pastissera.
Es pot decorar el sobre de la nata rallant 
xocolata negra del 70% i damunt una maduixa 
grossa sense treure la fulla.
Si no ens ho mengem de seguida ho posem 
una mica dins la nevera, ja que a temperatura 
ambient,  la nata es desinfla.
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Receptes

1- Peleu i talleu l’alvocat
2- Exprimiu la llimona i guardeu el suc
3- Tritureu l’alvocat amb el suc de llimona
4- Peleu la ceba i els tomàquets i piqueu-ho
tan petit com pogueu
5- Mescleu l’alvocat triturat amb el suc de 
llimona amb la picada de ceba i tomàquet
6- Afegiu un raig de tabasco al vostre gust i 
rectifiqueu de sal
7- Serviu en un plat amb uns quants nachos 
al costat

Guacamole amb Nachos

-4 Alvocats
-1 Ceba
-2 Tomaquets
-1 Llimona
-Tabasco
-Sal
-Nachos

Ingredients:

En aquesta edició celebrem el 10è aniversari del full informatiu municipal i durant les pròxi-
mes edicions volem anar-ho celebrant amb tots vosaltres. 
Aquesta vegada em volgut reproduir el número 1 d’aquesta revista per recordar com va co-
mençar tot i activar el Bloc:
LaRellaTavernoles.wordpress.com
Volem agrair el grup dels “Dilluns al 
Centre” que ens han volgut acompa-
nyar fent un pastís per fer la portada 
especial dels 10 anys.
Com a coordinadors de l’actual Rella 
de Tavèrnoles, volem felicitar a totes 
les persones que han fet possible 
aquests 10 anys de futlletó municipal 
en el nostre poble.

ANC 

Coordinadors de “La Rella”

L'ANC de Tavèrnoles ha penjat una pancarta als cingles del "Sot de l’Infern", 
visible des de la carretera del Parador de Vic, amb el lema 

"Catalonia New State in Europe".

Jordi Vila
Dani Crous

Pep Garriga
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En primer lloc, volia fer esment que durant 
els prop de 10 anys d’escriure en aquesta 
revista mai ha estat el meu objectiu molestar 
a ningú, tot i que alguna vegada, de forma 
involuntària, ha passat. Bé perquè no m’he 
expressat correctament, o bé per una 
manca de coneixement, que pot portar a una 
interpretació equivocada.

Normalment, si una persona s’ha sentit ofesa 
sempre ha tingut l’honestedat de parlar amb 
mi, i jo, m’he pogut disculpar. També hi ha qui 
simplement ha penjat un incoherent missatge 
en alguna xarxa social.

El curiós del cas és que ha arribat a les meves 
mans un escrit publicat a la revista ATZAR 
l’any 1985 pel Sr. Pere Prat, exveí del nostre 
municipi. Respecte la història, coneguda 
popularment com la “Màgica”, podríem dir que 
és un dels misteris més rellevants del nostre 
municipi durant el segle XX. 

Quan vaig venir a viure a Tavèrnoles havien 
passat amb prou feines 15 anys dels fets i 
s’explicava a cau d’orella en alguna conversa 
de bar, fins al punt que vaig creure que era un 
tema tabú. De fet, havia pensat no parlar-ne a 
La Rella, però crec que val la pensa després 
de tants anys recordar-la:

La Màgica de Tavèrnoles
Era un dia del mes de juny de l’any 1955: 
la família, que habitava la casa de pagès, 
anomenada la Casanova de Serrabou, era 
formada per l’avi Mariano, el matrimoni Pere 
i Caterina, el seu fill petit Josep i un noi de 
catorze anys, que els ajudava a la casa, que 
es deia, o millor dit, li deien Lari.

Havien acabat com cada dia la feina i havien 
sopat i se’n varen anar a dormir, com qualsevol 
altre veí del petit poble de Tavèrnoles, poble del 
qual molta gent diu que sembla un pessebre; 
poble com els altres pobles petits, on tothom 
es coneix, si no són ja de família, poble de la 
Plana i a pocs quilòmetres de Vic. 

Aquest és el meu poble i aquesta la història 
que segueix és de veritat, d’aquelles històries 
dels pobles que no consten enlloc, però que 
ajuden i formen part de les històries dels 
pobles.

Eren prop de les onze quan l’euga de la 
Casanova va començar a picar de potes, 
a estar nerviosa, i de sobte aparegué a la 

cambra on dormien l’avi Mariano i en Lari una 
claror bastant forta, i darrera d’aquesta claror 
una fressa de rocs, com si anessin voltant tota 
la cambra i xocant entre ells, espantant els qui 
allí dormien. Després del primer espant obrien 
els llums i miraren què passava, però al cap de 
pocs minuts la claror i la fressa, tal com varen 
entrar, varen sortir. Després d’una estona de 
mirar i més mirar i no veure res, amb un cor 
ben petit, tota la família se’n va tornar al llit a 
descansar.

L’endemà, ja de clar, varen mirar per tots 
cantons, a veure què veien, no varen veure 
res, i així i explicant-ho als veïns varen passar 
tot el dia, fins que, com el dia abans, va arribar 
l’hora d’anar a dormir, i l’euga cap a les onze 
o més tard, començava a estar nerviosa i a 
picar de potes, la claror i la fressa dels rocs va 
tornar a aparèixer i la cambra de l’avi Mariano 
i d’en Lari, i els seus cors, com els cors del 
matrimoni que dormia en una cambra del 
costat, es varen espantar i com la nit del dia 
abans, al cap d’uns minuts la claror i la fressa 
varen desaparèixer, i no trobaren res. I així 
van anar passant uns quants dies, i al poble, 
tal com havia de ser en un poble petit, n’anava 
ple, i tothom en donava la seva versió.

Va haver-hi una nit que varen voler endevinar 
d’on venia tot aquell misteri; en Lari va dir a l’avi 
Mariano: Mariano (amb la veu mig espantada), 
em sembla que això ve de sota el llit.
Doncs mira-ho Lari, però vigila, que no et 
facin mal!

I en Lari guaità, però tot va ser guaitar, com 
fer-se més forta la fressa i en Lari va deixar 
anar: Collons! Mariano, que ens volen matar!
I d’un bot es va amagar amb els llençols, 
sense deixar-se veure ni un pèl, pel que podia 
passar.

Una altra nit en Pere de la Casanova, amb 
el fusell, perquè igual que l’avi, eren del cos 
dels sometents del municipi de Tavèrnoles. Va 
sortir a donar una volta pels afores a veure 
què hi veia, va anar al Serrat del Pujol, a Can 
Ton Xic, a Bonarigues, i altres llocs apartats 
de casa, per mirar si veia d’on podia venir 
aquella “màgica”, com ja es començava a 
dir pel poble. Es veu que per aquells temps 
ja se’n havien donat altres casos. Mentre 
l’home voltava buscant la “màgica”, la pobra 
dona, que estava en estat, es trobava molt 
espantada al llit, resant parenostres perquè 
no passés res al seu home.

Misteris de casa nostra
Josep Colomer
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L’endemà els que varen sortir (ja que la màgica 
encara continuava) varen ser l’avi Mariano i 
en Lari, i també, com la nit abans havia fet en 
Pere, varen anar a fer la mateixa volta, però 
quan, desesperats, tornaven, des de l’era de 
la casa, en Lari va dir a l’avi: Mireu, Mariano, 
al marge d’aquells dos camps, hi ha alguna 
cosa, com si fumessin un cigarret.

Ja el tenim, Lari. Volta’l pel camp llaurat que jo 
ho faré pel camp de blat de moro.

Però amb la pressa d’acabar amb aquella 
“màgica” l’avi Mariano va fer massa fressa i 
la persona “màgica” ho va sentir i fugí, cames 
ajudeu-me pel marge, aleshores en Lari cridà:

Mariano, que marxa!
Dóna-li l’alto tres cops! - va dir l’avi Mariano.
Alto! Alto! Alto! – cridà en Lari.
No s’atura Mariano!
Fot-li foc! De pressa Lari.
Bang!

I l’ombra va caure per al marge, però quan en 
Lari i l’avi Mariano hi arribaren no varen trobar 
res. Només el cap d’una estona es varen 
sentir a cridar com folls els gossos del Jutglar. 
Des d’aquell tret, a la cambra de l’avi Mariano 
i d’en Lari no es va sentir cap fressa, i l’euga 
de la Casanova dormí tranquil·la. 

El diumenge el mossèn Josep Boatella, com 
cada diumenge, va dir la missa, però la gent 
va dir que amb prou feines s’aguantava. 

Algú també va dir que el metge Pere de Roda 
havia pujat a treure-li perdigonades del seu 
cos.

I així, es va anar creient, que el pobre mossèn, 
amb els seus seixanta anys i escaig va ser 
l’autor de tot perquè feia prop de dos anys 
que la iaia de la Casanova s’havia mort i l’avi 
Mariano no li havia fet dir gaires misses. 

Així, espantant-lo, deixaria anar algun calé 
per alguna missa. Se suposa que es devien 
dir moltes més raons per donar tota la culpa 
al pobre mossèn Boatella. D’aquesta manera 
la “màgica” de la Casanova de Serrabou, es 
coneixia per tots els pobles de la Plana i, fins 
i tot, es va dir que a Barcelona, també la gent 
ho sabia.

Un dissabte, la Caterina de la Casanova, 
anava com altres dissabtes de l’any i com les 
altres dones del poble, a vendre els conills i 
les verdures al mercat de Vic, quan estava 
xerrant al Pla del Roquet, amb altres dones, 
se li va acostar la majordona i li digué:

Ja està bé, aquesta de la Casanova, què 
és això d’aquestes bombardes que dieu del 
mossèn, us hauríeu de donar vergonya de dir 
tot això.
I la jove de la Casanova, també enrabiada, 
li va contestar: Escolti’m! Abans de venir així 
cridant, busqui alguna persona que ho hagi 
sentit dels nostres llavis, però mentrestant faci 
el favor de no cridar.

L’avi Mariano també va ser cridat pel jutge, que 
en aquells moments era en Pere Verdaguer 
del Foquers, i també ho va ser la seva jove, 
que va demanar al bon jutge que trobés 
alguna persona a qui ella o algú de la seva 
família ho hagués dit. 

Al cap d’uns dies, quan el jove Lari anava amb 
bicicleta, va veure dos guàrdies civils que 
anaven en direcció a la Casanova, i va sentir, 
en passar pel seu costat, que l’un deia a l’altre 
que ell era el noi del tret de la màgica.

El caporal el va cridar i li va dir que si era ell 
el qui havia disparat. En Lari va respondre, 
mig espantat que sí. I el guàrida li va dir que 
si s’hagués quedat a casa no li hauria passat 
res.

I continuaren fent la seva ronda de costum. A la 
Casanova, quan varen arribar a l’era, trobaren 
en Pere, i començaren a xerrar del fet. Ells no 
s’ho creien del tot, i en Pere, acompanyant-
los fins al marge, els ensenyà l’herba, i sí; ells 
digueren que allà hi havia estat una persona 
molt de temps ajaguda.

L’avi Mariano, de tant en tant, anava renegant 
que si d’aquest fet, el part que havia de tenir 
la seva jove aniria malament. 

Els mossèn Xavier, vicari nou del veí poble 
de Folgueroles, els va cridar, a ells i al 
jutge, i els va dir que si sentia dir més que el 
culpable d’aquells fets havia estat el rector de 
Tavèrnoles el fumeria a ell en un cul de presidi. 
Eren aquells temps en què malauradament els 
capellans eren més que capellans, i no feien 
de capellans. 

Era un sis de febrer de l’any cinquanta-sis, 
quan la jove de la Casanova donava a llum 
un vailet; per nom li varen posar Pere, com el 
pare. També va ser el mateix mes de febrer 
quan el mossèn Josep Boatella, rector del 
poble de Tavèrnoles, es moria d’una angina 
de pit, fet confirmat, actualment, pel doctor 
Pere de Roda de Ter. 

Relat escrit per l’autor Pere Prat i Boix i publicat 
a la Revista ATZAR, al gener de 1985,a la 
secció “Històries del meu poble”
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Acords de plens

Ple ordinari de 24 de febrer de 2014

Aprovació inicial del projecte “Arranjament del carrer Montseny i millora dels serveis existents” ☑ ☒ ☑
Aprovació del text refós del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del 
municipi de Tavèrnoles ☑ ☑ ☑
Adhesió de l’Ajuntament de Tavèrnoles als principis del “decàleg de bones pràctiques de la 
comunicació local pública” ☑ ☑ ☑
Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local ☑ ☑ ☑

Ple ordinari de 28 d'abril de 2014

Aprovació definitiva del projecte “Arranjament del carrer Montseny i millora dels serveis existents” ☑ ☒ ☑
Aprovació de la minuta del conveni de col•laboració a subscriure amb el Consell Comarcal d’Osona 
en matèria de Serveis Socials ☑ ☑ ☑
Aprovació de la minuta de conveni de col•laboració a subscriure amb el Consell Comarcal d’Osona i 
els Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta, Santa Maria de Corcó i Tavertet per a l’execució de les 
obres de “Actuacions d’arranjaments de diversos camins. Sau-Collsacabra”

☑ ☑ ☑

Aprovació de l’expedient de licitació per a la contractació de les obres de “Arranjament del carrer 
Montseny i millora dels serveis existents” mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat 
sense publicitat

☑ ☑ ☑

Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Tavèrnoles ☑ ☑ ☑
Aprovació inicial del Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Tavèrnoles 
aplicable als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal•lacions, de concessió 
d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats, adequats al Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

☑ ☑ ☑

Aprovació de la designació de membres de les meses electorals del municipi de Tavèrnoles per a 
les eleccions de diputats al Parlament Europeu 2014 ☑ ☑ ☑

Informacions Municipals

Tavèrnoles serà el primer municipi a la comarca 
d’Osona en adoptar l’e-SET, un sistema de 
treball completament innovador que permet 
optimitzar esforços, millorar el servei al ciutadà 
i alhora gestionar tota la documentació de 
l’ajuntament des de qualsevol punt del món. 
 
L’e-SET té per objectiu compartir recursos, 
complir amb la llei d’accés electrònic dels 
ciutadans a l’administració i, al mateix 
temps, donar resposta a la demanda de les 
administracions locals de petita dimensió 
sobre com millorar el seu funcionament. 
Es tracta d’un model de gestió basat en 
l’administració digitalitzada i adaptada a les 
noves tecnologies existents que ha estat 
desenvolupat pel Consorci d’Administració 

Oberta de Catalunya i l’Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja (Vallès Oriental).
La implementació d’aquest sistema de treball 
permetrà, entre d’altres coses: optimitzar el 
temps del personal administratiu en les seves 
tasques diàries incrementant així l’eficàcia i 
l’eficiència; millorar el servei al ciutadà donant 
la possibilitat de comunicar-se electrònicament 
amb l’ajuntament, evitant els desplaçaments i 
donant major agilitat en la gestió i la resposta 
a les necessitats dels administrats.

Des de l’Ajuntament de Tavèrnoles i el Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya s’està 
treballant amb un calendari que preveu poder 
tenir implementat el desplegament de l’e-SET 
a finals del mes de setembre.

Millora el servei al ciutadà amb el sistema e-SET
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Quan TAV ens hem plantejat 
contestar a aquesta pregunta, ens 
hem trobat, que per respondre-
la, abans ens calia respondre’n 

moltes d’altres, imprescindibles des del nostre 
punt de vista per resoldre aquesta:

-Per quin motiu cal endeutar-nos?
-És per una urgència o no és una urgència?
-És per la millora d’algun servei bàsic?
-Qui són els beneficiaris de l’endeutament?
-Hi ha alguna altre alternativa?
…..
Són moltes les preguntes que ens hem de fer 

abans de decidir si ens cal o no endeutar-nos.
Endeutar-se no ha de ser un problema per 

un municipi com Tavèrnoles amb els comptes 
sanejats i al corrent de tots els pagaments, doncs 
moltes vegades, és la única manera de poder 

millorar serveis, instal.lacions, etc…Tavèrnoles a 
diferència d’altres municipis més grans, o amb 
més ingresos, tenim poc marge de maniobra. 
Això però, no ha sigut un obstacle fins ara perquè 
es puguin ampliar i diversificar els serveis que 
presta l’Ajuntament, sempre dimensionats a la 
magnitud del nostre municipi i a les demandes 
dels veïns.

Actualment, les lleis van acotant cada vegada 
més l’autonomia municipal i sotmetent-la a un 
escrupulós control econòmic. Aquest control 
entenem que també ajudarà a evitar el desgavell 
creat aquest darrers anys en alguns municipis 
amb endeutaments impossibles.

Per tant, diem que l’Ajuntament es pot endeutar 
(no que s’ha d’endeutar). Si cal i és justificat s’ha 
de fer el què estigui a l’abast per tal garantir als 
veïns de Tavèrnoles el model de poble i qualitat 
de vida que desitgem.

Des del grup d’esquerra trobem 
que la pregunta no té gaire sentit 
ja que per coherència amb els 
temps que corren és impensable 

augmentar el deute de l’ajuntament. Una altra 
cosa seria que per una causa major que afectés 
a tota la població, l’ajuntament hagués de fer 
front a una inversió imprevista, i per aquest 
motiu hagués d’endeutar-se. Però hauria de ser 
una causa molt justificada i que beneficiés a tot 
el municipi.

A més a més, per llei, els ajuntaments tenen 
regulat el seu endeutament en funció dels seus 
ingresos, i com que des de l’ajuntament tampoc 

hi ha cap proposta a curt termini per augmentar 
els ingresos del poble, tampoc creiem que hi 
hagi justificació ni necessitat per augmentar-ne 
el deute.

Des de fa anys ja s’està portant una bona 
política d’estalvi i sostenibilitat econòmica i 
l’actual grup de govern, des que va entrar a 
l’ajuntament com a equip de govern, es va trobar 
amb una economía sanejada i una bona gestió 
econòmica. 

La intenció és que no ens desviem d’aquesta 
línia i pensem que en el cas que sorgís la 
necessitat estaria bé que la decisió es prengués 
amb el màxim consens possible.

La bona gestió econòmica duta a 
terme els darrers anys a l’Ajuntament 
de Tavèrnoles ha significat que a 
dia d’avui el deute de l’Ajuntament 
sigui pràcticament zero, recordem 

que la llei permetria arribar sense problemes a 
endeutaments de fins al 75% sobre els ingressos 
corrents. 
Aquesta bona situació econòmica ha permès 
que la darrera obra feta a la xarxa d’aigua s’hagi 
pogut pagar en la seva totalitat sense haver rebut 
encara la subvenció de la Generalitat concedida 
mitjançant el PUOSC. Tenir un endeutament zero 
és un punt ideal d’equilibri que permet actuar en 
casos de necessitat o urgència. 
Des del grup de Convergència i Unió veuríem 
bé que l’Ajuntament pogués endeutar-se si es 
donessin alguns supòsits: ja fos per garantir 
o ampliar algun dels serveis existents, ja fos 

per incorporar nous serveis o infraestructures 
demandades, ja fos per poder satisfer pagaments 
vinculats a subvencions no abonades.
Som conscients que hem de ser responsables 
davant les demandes de serveis dels nostres 
vilatans i també ho hem de ser a l’hora de garantir 
els pagaments a les empreses que realitzen 
obres. 
Ben aviat començarà l’obra d’arranjament del 
carrer Montseny, que està vinculada a una 
subvenció del PUOSC, i per continuar complint el 
període de pagament inferior als 30 dies no hem 
de descartar la possibilitat d’haver de demanar 
un crèdit pont fins que no arribi la subvenció 
concedida.
Per tant, al nostre entendre, si cal l’Ajuntament pot 
endeutar-se, sempre i quan sigui per garantir els 
serveis municipals i l’estabilitat pressupostària 
assolida els darrers anys.

Política Municipal

S'ha d'endeutar l'ajuntament?
La Pregunta...
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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:

 · Monitor/a Centre Terapèutic residencial
 · Socorrista i cambrer
 · Treballador/a Social
 · Tècnic de manteniment de piscines
 · 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. 

www.facebook.com/LaRellaTavernoles

Sergi Dachs

Troba els noms de 10 masies de Tavèrnoles:

SALA-PUIGSEC NOU - CADENA - TRIAS
HORTA VILA - VERDAGUER - CAN PILLET
CAN COSTA - CORRAL D'ARDOLA - FUSSIMANYA

Sopa de lletres

Trobareu la solució al Facebook de La Rella

Naixements i defuncions

De 20 de febrer a 20 de juny de 2014

Naixements
Farners Fontdevila Dachs, Massans - 23 d’abril
Emma Baiget Dachs, c/ del Mig,3 - 8 de juny 

Habitants fins el dia 20 de Juny de 2014:
161 homes,159 dones.

P A T J H O R T A V I L A F E
C T A R U B A N R O C T E R C
O Z C D E M I C A T A B E R V
R S A L A G O R P I N P A N C
R A D E B R N F I F P O V C E
A V E R D A G U E R I D N A B
L C N E M N D S T E L A B N M
D P A M I A A S A P L L E C P
A L I D A P U I G S E C N O U
R E N T A V A M E Q T A R S T
D T R O P E N A T T L I N T R
O R R U S T C N I C A T D A G
L A B I N C E Y A P N T A C P
A N A L A D A A N O T U D A R
T R E V I S E P T R O R A T I
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Amb la voluntat de solucionar el problema que
genera la recollida de residus en un municipi
d’habitatges dispersos com el nostre, l’Ajuntament
ha encarregat un projecte i ha iniciat les gestions
amb altres administracions per possibilitar el
finançament del recinte. S’està estudiant la
possibilitat d’ubicar-la a la carretera BV-5213, a
prop de la bàscula municipal. Pel fet de ser un
lloc de pas habitual per a gairebé tots els veïns
del terme, es pensa que si es col·loquen allà els
contenidors de residus, es podria reduir el nombre
de contenidors repartits pel municipi i així
s’aconseguiria un poble més net i endreçat. Des
de l’Ajuntament s’està treballant perquè el projecte
pugui ser una realitat. També s’està programant
la xerrada d’un expert en gestió de residus per
tal que ens expliqui experiències i aconseguir
així la millor col·laboració de tothom per a aquesta
qüestió.

L'AJUNTAMENT ESTUDIA PROJECTAR

UN RECINTE TANCAT PELS

CONTENIDORS DE DEiXALLES

L ' A R X I U  M U N I C I PA L  S ' H A

R E N O VA T  I  E N D R E Ç A T

Des de principis d’aquest any, tot aprofitant la
nova ubicació de les oficines municipals a la
planta baixa de l’Ajuntament, s’ha endreçat i
s’ha reorganitzat l’Arxiu Municipal. Gràcies al
suport de la Diputació de Barcelona, un tècnic
especialista en aquesta matèria, Jordi Vilamala
Salvans, ha treballat durant uns mesos al nostre
Ajuntament i ha classificat tota la documentació
municipal, amb un nou sistema de gestió que
facilita la recerca de documents i l’accés del
públic a l’arxiu, en les modalitats que permet la
normativa vigent.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Pla
únic d’obres i serveis (PUOSC), ha destinat al
municipi la quantitat de 108.204 euros per a la
segona fase de la casa de la vila, que inclou la
construcció d’una sala polivalent a sobre de les
oficines municipals. També es rebran 53.830
euros per a la renovació de l’enllumenat del nucli
del poble. Tot i això, l’Ajuntament ha presentat
una al·legació en que sol·licita 23561 ¤ per tal
de finançar el futur recinte pels contenidors.

LA GENERALITAT SUBVENCIONA

ACTUACIONS MUNICIPALS

Dissabte, 24 de juliol
20:00  TRIANGULAR DE FUTBOL

Dijous, 29 de juliol
21:00 PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec del Sr. Toni Ylla-Català a la placeta
“TAVÉRNOLES I EL CANVI”
Seguidament PASSEJADA NOCTURNA.
Preu inscripció: 2 ¤

Divendres, 30 de juliol
21:30 SOPAR AMB BALL, al carrer del  Mig
Menú: Fideuà de peix i marisc, jarret de porc amb
verduretes, pastís, pa, vi, aigua i cafè PREU 20 ¤
Cal portar plat, coberts i got.
Venda de tiquets a l’Ajuntament en horari d’atenció
al públic, fins al dia 29 de JULIOL.
Seguidament BALL amb l’orquestra ORIGEN.
Hi haurà servei de bar

Dissabte, 31 de juliol
Al carrer del Mig
17:30 teatre infantil
a càrrec dels nens i nenes del casal d’estiu
Tot seguit actuació musical de LLUIS MUNTAL
I recital de poemes amb PILAR CABOT i ARMAND
QUINTANA
A més una divertida desfilada de “SENYORETES” del
nostre poble (inscripció oberta a tots els homes
“valents” de Tavèrnoles)
A continuació JOCS i BOTIFARRADA al camp de futbol
Preu de l’entrepà 2¤

Diumenge, 1 d’agost
11:00 GIMCANA DE LA FESTA MAJOR
organitza l’Associació de Veïns
11:15 Missa Solemne en honor al Sant
a continuació APERITIU  a l’aparcament
16:30 TIR AMB ARC i JOCS al camp de futbol
18:30 PALLASSOS al carrer del Mig a càrrec de Jaume
Barris
22:00 Havaneres al càrrec del mig a càrrec del grup
ELS PESCADOR DE GARBÍ acompanyat amb RON
CREMAT i amb un sorteig de regals entre els assistents

Dilluns, 2 d’agost
21:00 CAMPIONAT DE VOLEIBOL al camp de futbol
23:00 “XILAUD” a Sant Feliuet

Dimarts, 3 d’agost
10:00 XOCOLATADA I JOCS DE CUCANYA al carrer
del Mig
cal portar-se la tassa
21:30 TEATRE al carrer del Mig amb el GRUP TEATRE
ARRELS que ens presenta l’obra PRÉSSEC CONFITAT

FESTA MAJOR 2004

24,29,30 i 31 JULIOL – 1,2, i 3 AGOST
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L’Ajuntament ha signat un conveni  per tal que el material esportiu que puguem necessitar al poble sigui
cedit gratuïtament  per la Diputació de Barcelona dins les seves disponibilitats. Per la Festa Major d’enguany
ja en demanarem en el marc d’aquest nou conveni (futbolins humans, bitlles, escacs gegants, tir amb arc).
També hem rebut un ajut de 1.000 euros per a adquisició de material esportiu propi.

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SUBVENCIONA LES OBRES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

La Diputació de Barcelona assignarà durant aquest mandat al nostre municipi la quantitat de130.000
euros com a principal ajuda econòmica en el marc de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Aquesta
quantitat s’ha de destinar al projecte de Portada d’aigües a Savassona (Alta).

Amb la col·laboració econòmica de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona (1.350 euros), enguany
hem pogut organitzar per primera vegada un Casal Infantil durant els dies de vacances escolars de Setmana
Santa. Valorem que ha estat una bona experiència que mirarem de mantenir altres anys. De la mateixa
manera que al mes de juliol es desenvolupa el casal d’estiu pensem que altres períodes de vacances escolars
són una bona oportunitat per organitzar activitats per a la canalla al poble.

Arran d’una ampliació de personal de serveis socials a la nostra zona s’han modificat els horaris d’atenció
de la treballadora social que atén el municipi de Tavèrnoles. Ara disposem d’aquest servei, a les oficines
municipals, els dijous al matí (quinzenalment) entre les 12.15 i les 13.15 hores. De tota manera si hi
ha algun assumpte que requereix una atenció urgent  les persones interessades poden adreçar-se a Roda
de Ter.

NOU HORARI DE LA TREBALLADORA SOCIAL

CASAL INFANTIL DURANT LA SETMANA SANTA

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ PER A CESSIÓ DE MATERIAL ESPORTIU

Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Tavèrnoles (Fax)
Consorci de Turisme Vall de Sau Collsacabra
Consell Comarcal d’Osona
Bombers
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Civil
Ambulàncies
Hospital General de Vic
Hospital General de Vic (Urgències)
Centre d’Atenció Primària de Roda de Ter
Restaurant Fussimanya
Restaurant Colomer
Restaurant-Hotel-Piscines El Roquet
Agroturisme “El Banús”
Agroturisme “Els Foquers”
Allotjament Rural “Can Janot”
Agroturisme “Mas Sabater”
Parròquia de Sant Esteve de Tavèrnoles
Herbolària Joana Capdevila Mirandas
Productes de pagès Mas La Cadena

93 888 73 08
93 812 23 28
93 812 22 23
93 883 22 12
112
088
062
061
93 889 11 11
93 889 11 99
93 854 04 52
93 812 21 88
93 888 72 61
93 812 22 07
93 812 20 91
93 812 20 91
93 888 79 37
93 812 21 88
93 812 23 17
93 888 82 68
93 888 74 02

TELÈFONS D'INTERÈS

RESUM METEOROLGIC ANY 2004 (FINS A DIA 26-7-04)

La meteorologia d’aquest any 2004 ens està portant una gran quantitat de precipitació (511,6 L/m•)
fins el dia 26-7-04, tota ella molt ben repartida amb l’excepció del mes de gener que només van caure 2
L/m•. Comparant amb els últims 7 anys, en aquestes dates han caigut uns 130 L/m• més.
 Fins ara portem 79 dies de precipitació, un 38% del total. Cal destacar els 17 dies de precipitació de
l’abril i els 20 dies del maig. Hem vist nevar 12 dies, dels quals només podem destacar els 8 cm caiguts
el dia 26-2-04, els altres dies només ha estat anecdòtic.
Pel que fa a la precipitació també hem tingut 3 dies en què caigut calamarsa i 1 dia de pedra (el dia 25-7-
04, i algunes de mida considerable). Hi ha hagut 13 dies de tempesta.
 Les temperatures amb tants dies de precipitació també estant essent sensiblement més baixes que altres
anys, 1ºC de mitjana per sota. La mitjana fins al Juliol és 12,6ºC. Durant l’hivern que no ha sigut gaire
fred la temperatura més baixa la vam enregistrar el dia 8-1-04 amb -8ºC. Destacarem les glaçades dels
dies 1 i 2 de març (molt baixes per ser a finals
d’hivern) amb -7,6 i -7,3ºC respectivament.
A la part alta del termòmetre trobem els 34,6ºC
del dia 27-6-04.
Estem tenint un estiu poc calorós, sobretot si
el comparem amb les temperatures
exageradament altes i prolongades, que vàrem
tenir l2estiu passat. Aquest any només s’han
superat els 33ºC (fins al dia 26-7-04) en 7
ocasions, quan l’any passat en el mateix període
de temps s’havien superat en 21 vegades.
Per últim direm que hem tingut 35 dies de boira.

JOSEP GARRIGA COMAS

Edita: Ajuntament de Tavèrnoles


