
La voluntat i la dignitat ens impulsen
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Mural realitzat per l’ANC de Tavèrnoles 
Foto : Gregori Gallego

Ara, potser com mai, 
els joves s’interessen per la nostra història, 

la de tots com a poble. 
Ara, com mai, grans i joves sortim a les places

i reivindiquem vigorosament els drets 
i la plenitud que ens pertoquen.

Pas a pas, avancem. 
Pas a pas guanyem un camí 
que deixa les ombres enrere.

Pilar Cabot  

LaRellaTavèrnoles.wordpress.com
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Ens trobem de ple a la tardor, si més no això ens 
diu el calendari, perquè meteorològicament 
sembla que l’estiu s’ha entossudit a allargar la 
seva estada amb nosaltres. 

Però no és el meu objectiu parlar-vos de la 
meteorologia (ja hi ha qui s’encarrega, i prou 
bé, d’aquests afers a La Rella), sinó que 
voldria referir-me a la tardor tan moguda que 
políticament ens està tocant afrontar.

Com bé sabeu el 9 de novembre és el dia 
escollit pel govern de Catalunya per fer la 
consulta sobre el futur polític del país. 

Han estat molts els entrebancs que pel camí 
hem anat trobant, però el procés és prou sòlid 
com per afrontar l’encomana que la ciutadania 
va dipositar ara fa dos anys.L’èxit del procés 
es fonamenta en tres garants. 

Per una banda la ciutadania que manifestació 
rere manifestació ha estat impulsant han posat 
les bases necessàries del procés. 

Per altra banda el president Mas que està 
liderant el procés i ha sabut donar-li la màxima 
amplitud política possible. 
Finalment el tercer dels garants han acabat 
esdevenint els ajuntaments del país que 
han posat a disposició del govern els locals 
necessaris per tal que cap ciutadà hagi de 
desplaçar-se del seu municipi per poder votar.

Tavèrnoles no ha estat una excepció en 
aquest moviment municipalista i com alcalde 
m’enorgulleix haver pogut traslladar el suport 
dels veïns i de tot el consistori als representants 
del nostre país. 

Ara només resta cridar a la participació el 9 
de novembre i fer-ho de la manera cívica que 
sempre hem sabut mostrar.

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

Un any més l'Ajuntament de Tavèrnoles 
celebra i commemora la Diada Nacional de 
Catalunya amb una ofrena floral.
L'acte institucional va iniciar-se davant 
l'Ajuntament amb la lectura del compromís en 
suport a la consulta del 9 de Novembre a càrrec 
del representant de l'ANC de Tavèrnoles, 
Toni Vilà. L'alcalde i els regidors presents 
van recollir el document, comprometent-se a 
donar tot el suport necessari per fer possible 

l'organització de la consulta.
Posteriorment els membres del consistori 
van dipositar un ram de flors a la placa 
commemorativa de l'11 de setembre i l'acte va 
finalitzar amb el cant de Els Segadors. 
Amb anterioritat a aquest acte institucional, 
l'ANC havia convocat als veïns del municipi 
a pintar un mural commemoratiu al pou dels 
plans de Can Riera.

L'Ajuntament de Tavèrnoles commemora la Diada Nacional

L'e-TRAM, és el mòdul de gestió municipal 
que permet fer sol·licituds i tràmits a través 
d'internet.
Mitjançant l'e-TRAM els ciutadans poden 
accedir a la informació sobre els tràmits 
locals, iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud 
de les disponibles i consultar l'estat dels seus 
tràmits.
Des de l'Ajuntament es vol potenciar que els 
veïns de Tavèrnoles puguin fer ús del servei 
de tràmits en línia, així com la utilització dels 
certificats digitals per fer-ne un seguiment. El 
document adjunt s'ha plantejat com una guia 
fer facilitar-ne la gestió.
Els tràmits a dia d'avui accessibles des de 
l'e-TRAM de Tavèrnoles són la instància 
genèrica, la cita amb un càrrec electe o 
tècnic municipal, així com també l'apartat de 
suggeriments i incidències. Des de l'equip de 
govern es treballa per poder ampliar el nombre 
de tràmits en línia disponibles.

Els tràmits a l'Ajuntament de Tavèrnoles encara més fàcils
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Informacions Municipals

En el DOGC del dia 28 de juliol s’ha publicat 
l’edicte de la Comissió d’Urbanisme, donant 
conformitat al Text refós i publicant les Normes 
urbanístiques del Pla Especial Urbanístic 
del Catàleg de les Masies i Cases Rurals de 
Tavèrnoles
El Pla Especial Urbanístic del Catàleg de les 
Masies i Cases Rurals constitueix l’instrument 
de planejament especial que identifica i cataloga 
les masies i cases rurals susceptibles de 
preservació, situades en el sòl no urbanitzable, 
i permet reconstruir i rehabilitar-les d’acord amb 
l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Els efectes del catàleg de masies són globals: 

• incideix en el model d’ordenació del municipi, 
concretant criteris sobre el foment de l’habitatge 
en les edificacions preexistents

• evitant tant el despoblament com les noves 
ocupacions del sòl

• conserva el paisatge; reforça l’activitat 
econòmica en el sòl no urbanitzable

• incideix en la sostenibilitat d’acord amb els 
principis de l’autonomia local.

El Catàleg de Masies i Cases Rurals de 
Tavèrnoles inclou 42 masies i cases rurals 
en sòl no urbanitzable. S’entén per masia la 
construcció constituïda per un habitatge familiar 
i els seus annexos, vinculada a una explotació 
agropecuària i forestal. I per casa rural, la 
construcció d’habitatge com masoveria, cases 
de pagès i altres construccions tradicionals, 
pròpies del sòl no urbanitzable, amb habitatge 
familiar no vinculat a l’activitat agrícola ni a la 
ramadera.

Publicació del Catàleg de Masies i Cases Rurals

Més de 800 alcaldes i alcaldesses mostren el 
seu suport al president Mas per la consulta del 
9N.
El Palau de la Generalitat va acollir dissabte 
4 d'octubre al matí un acte històric per al 
municipalisme català, en què més de 800 
alcaldes i alcaldesses de Catalunya van mostrar 
el seu suport al President de la Generalitat, 

Artur Mas, perquè el 9 de novembre es pugui 
celebrar la consulta per decidir quin futur volen 
els catalans i catalanes.
Els batlles van lliurar al President i al Parlament 
l’acord de ple municipal on es va aprovar una 

moció a favor del dret a decidir. Entre ells 
l’alcalde de Tavèrnoles Carles Banús. 
Els alcaldes i alcaldesses es van reunir 
prèviament a l’Ajuntament de Barcelona on 
van rebre la benvinguda de l’alcalde Barcelona 
Xavier Trias.
La imatge històrica es va produir quan els més 
de 800 alcaldes i alcaldesses presents a l’acte 
van recórrer la Plaça Sant Jaume fins arribar al 
Palau de la Generalitat. 
Allà, el President de la Generalitat, Artur 
Mas, l’alcalde de Barcelona Xavier Trias, el 
president de l’AMI, Josep Maria Vila d’Abadal, 
i el president de l’ACM, Miquel Buch van dirigir 
unes paraules als batlles.

Tavèrnoles present a l’acte de lliurament de les mocions en suport al 9N
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L’Ajuntament incorpora l’e-NOTUM com a sistema de notificació
El servei de l’e-NOTUM és la manera més 
fàcil de rebre notificacions dels tràmits amb 
l’Ajuntament, al mail o al telèfon mòbil sense 
necessitat d’haver-se de desplaçar a les 
dependències municipals.
L’Ajuntament de Tavèrnoles ha posat en 
marxa la plataforma e-NOTUM, el servei que 
permet als ciutadans consultar i acceptar o 
rebutjar notificacions electròniques emeses 
per l’Ajuntament, complint totes les garanties 
jurídiques que estableix la normativa vigent.
Amb aquesta plataforma de comunicacions 
és pretén assolir un estalvi de temps en les 
notificacions ja que tant el lliurament com la 
recepció es fan de forma immediata. 
El sistema també ha de suposar un estalvi 
econòmic en eliminar despeses de material 
d’oficina i despeses associades a correus 
postals certificats. 
Un altre dels avantatges de l’e-NOTUM és una 
major eficàcia notificadora ja que el ciutadà rep 

un SMS i un correu electrònic que l’informen 
que disposa d’una notificació electrònica. 
Finalment, amb l’e-NOTUM es garanteix el 
dret dels ciutadans a relacionar-se amb les 
administracions públiques utilitzant mitjans 
electrònics.
Per a utilitzar el servei de notificacions 
electròniques e-NOTUM no cal disposar, tot 
i que és recomanable, d’un certificat de firma 
electrònica, sinó que simplement donant el 
número de mòbil es rebrà un codi de verificació 
que s’haurà d’anotar al finalitzar el tràmit que 
es vulgui realitzar.
Per utilitzar el servei només cal accedir-hi des 
de l’apartat de tràmits electrònics

L’Ajuntament de Tavèrnoles ofereix la Sala 
Polivalent com a local per tal que els veïns 
de Tavèrnoles puguin votar al seu municipi el 
proper 9N
Amb l’objectiu de col·laborar amb el procés de 
participació ciutadana del 9N aquest dilluns 
l’Ajuntament ha comunicat al Govern de la 
Generalitat la disposició de la Sala Polivalent 
del municipi com a local de votació. 
D’aquesta manera s’evita que els participants 

hagin de desplaçar-se a d’altres poblacions.
Les persones que vulguin votar podran 
inscriure’s el mateix dia 9 de novembre en 
el registre que es realitzarà in situ a la Sala 
Polivalent.
Més informació sobre la consulta del 9N al 
web www.participa2014.cat

Tavèrnoles tindrà espai de votació per al 9N

L’any 2013 Tavèrnoles va assolir un valor de 
78,65% 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 els 
resultats de les dades de generació de residus 
de l’any 2013 de les comarques centrals, així 
com el detall per municipis i comarques.
De les dades presentades destaquen els 
valors de Tavèrnoles que arriben fins al 
78,65% de recollida selectiva neta, un cop 
s’han descomptat els impropis (aquells residus 
que no es corresponen a la fracció on s’han 
dipositat), situant el nostre municipi com el 
capdavanter de tot Catalunya. 
Els resultats de Tavèrnoles suposen estar 27 
punts per damunt de la mitjana de la comarca 
d’Osona (51,5%) i 48 punts per damunt de la 
mitjana catalana (30,23%).
L’Ajuntament de Tavèrnoles fa una valoració 

molt positiva dels resultats obtinguts que 
són fruit de la particularitat del sistema de 
recollida implantat al municipi, de la implicació 
del personal municipal i, com no, de la bona 
predisposició dels veïns a l’hora de separar 
correctament els diferents residus domèstics. 
Des de la regidoria de Medi Ambient es vol 
agraïr la implicació dels veïns en l’assoliment 
d’aquests excel·lents resultats i al mateix 
temps animar-los a continuar sent un exemple 
en recollida selectiva de residus.

Tavèrnoles, municipi capdavanter en la recollida selectiva de residus a 
Catalunya
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Dilluns i Dimecres al Centre

Avui voldria parlar-vos de les usuàries dels 
dilluns i els dimecres al Centre.
Des del  principi a part  del gimnàs o el taller 
de memòria sempre han estat disposades a 
participar en tots aquells esdeveniments del 
poble.
Aquestes "nenes" tal i com carinyosament 
les anomenem són: la Francisqueta, la Maria 
Dolça, la Roser, l'Antònia, la Teresa, la Conxita 
i la Maria Àngels que junt amb la Berta sempre 
estan a punt per a qualsevol activitat.

Van fer  el pastís dels deu anys de La Rella i 
van  cuidar fins l'últim detall.
Ara per Sant Galderic també han volgut 
participar; pancartes, rètols indicadors i en tot 
allò que fes falta.

Quin goig veure-les treballar!!! 
La roba de sac, el mocador de farcells ,retallant 
fulles i lletres, enganxant amb silicona freda o 
calenta o cosint tot a mà o amb les màquines 
de cosir que elles mateixes van portar i en mig 
de tot moltes rialles i algun cafè o té. 
Com que no n'hi havia prou, van anar a vestir 
els ninots per Sant Galderic i van participar 
activament en la fira.
I ara què ?
Doncs ara, a part del gimnàs, volen aprendre 
informàtica, estan preparant un pessebre i 
faran uns tallers per Nadal.

Què us semblen aquestes NENES?

Activitats dels Dilluns i Dimecres al Centre

S’ha realitzat durant el mes de juliol i la 
primera quinzena de setembre.
El casal s'ha realitzat al centre cívic de 9 
del matí a 1 del migdia, i com a serveis 
complementaris a les famílies s’han ofert la 
possibilitat del “Servei Bon Dia” a partir de les 

El Casal d’Estiu 8 del matí i també el servei menjador a càrrec 
de l’empresa Cuina de Sant Tomàs fins a les 
3 de la tarda.
Tota la part educativa i de monitoratge ha 
anat a càrrec de Quiràlia, empresa de serveis 
educatius amb una àmplia experiència en els 
projectes socioeducatius en l’àmbit del lleure.
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Racons de la nostra historia 
Grup de Recuperació del Patrimoni

El forn de calç del pla del Pendís
En aquesta nova edició de la Rella us proposo 
una visita al forn de calç del pla del Pendís.
Aquest antic forn de calç o guix ha estat 
objecte del primer treball de camp del grup 
de patrimoni rural creat fa pocs mesos.  
Durant dues sessions matinals, hem netejat de 
vegetació els voltants del forn i hem procedit a 
treure les restes de cuita dipositades a l’interior, 
probablement quan es va deixar d’utilitzar.
Normalment els forns es construïen aprofitant 

el pendent del terreny per facilitar-ne la 
construcció i la solidesa, perquè estaven 
sotmesos a grans temperatures durant els dies 
que durava la cuita. Pels efectes de l’escalfor, la 
roca calcària s’acabava esmicolant i convertint 
en calç.Aquest tipus de forns construïts amb 
pedra tenien una boca a la part baixa per poder-
hi encendre la foguera, i una obertura superior 
per on s’hi carregava la pedra. 
Normalment eren de planta circular i el 
seu interior feia una mica de forma d’olla. 
Aquest tipus de construccions tenien una 
importància cabdal, formaven part del que 
podríem anomenar preindústria i eren del 
tot indispensables per a les necessitats 
constructives de l’època.
Si aquesta petita introducció us ha despertat 
l’interès per visitar-lo, ho podeu fer sense 
cap dificultat. Sortiu del punt d’informació 
de Tavèrnoles pel carrer Montseny, i un cop 
creuada la carretera continueu fins al final del 
carrer Pirineu. 
Aquí agafeu el camí de l’esquerra, tot passant 
pel costat de la planta depuradora i, un cop 
creuat el torrent, gireu a l’esquerra fins a la casa 
del Pendís.
Ja passada la casa, ens situem davant de 
l’anomenat pla del Pendís, un prat amb suau 
pendent, ple de roures, i que travessarem pel 
mig en direcció al serrat de Serrabou. Quan 
ja arribem sota el serrat buscarem un bloc de 
pedra força gros al mig dels roures. 
Allà davant mateix podreu veure les restes del 
forn.

Només volem recordar-vos que de feina a recuperar el nostre patrimoni en tenim molta, per tant, 
si algú de vosaltres ens vol donar un cop de mà serà benvingut.

Antoni Vila
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Festa Major 2014
Enguany la Festa Major va començar amb el 
pregó d’en Martí Calle i la caminada nocturna 
ben regada amb cava i coca.

Tot i la pluja caiguda durant el divendres es va 
poder fer el sopar a carrec de Dolors Carrera i el 
ball amenitzat per l’orquestra “Orgue de gats”. 
Al final en Quim Masferrer no va venir, però vam 
tenir una sorpresa del grup de teatre del poble 
que ens va presentar la seva intenció de preparar 
una obra de teatre anomenada “Rumors”. 

La nit va ser llarga i ben amenitzada per el 
grup de música “Orgue de gats” i es va allargar 
fins altes hores de la nit amb el DJ. Spexen i 
tot acompanyat amb uns bons “mojitos” l’any 
que ve més i millors. I per finalitzar uns talls de 
coca de Folgueroles, que va un portar un veí.... 
Que bona! El pròxim any mirarem que també 
hi hagi esmorzar per als més resistents...
El dissabte a causa de la pluja es va suspendre 
el Paintball organitzat per Anigami, que va fer 
el passat 4 d’octubre a Fussimanya. Algú va 
sortir amb algun blau de més, però els jugadors 
ens vam divertir molt.

Al vespre del dissabte, varem tindre nit de 
màgia amb el Mag Xule!!! I La Puça Màgica, 
el qual va divertir a grans i petits amb la 
sorpresa extra d’un faquir que va fer esgarrifar 
a tothom amb una actuació brillant, això si, tot 
acompanyat d’un bon entrepà de botifarra. 

I al matí de diumenge, el més esperat, la 
xocolata amb coca i molta diversió per els més 
menuts. Varen poder aprofitar tots els jocs de 
destresa dels nostres amics de Quiràlia. Acte 
seguit l'ofici solemne i el tradicional piscolabis 
servit per Can Colomer.
I després de la migdiada, teatre amb el Grup 
del casal de la gent gran de Torelló amb l’obra 
“Més Trossos” i el campionat de futbolí a Can 
Colomer.

I al vespre les havaneres amb “Veus 
Harmòniques” a les piscines del Roquet, un 
lloc idíl·lic per gaudir-ne amb un bon sopar i 
bona música.

I per posar punt i final a la Festa Major sopar 
de tornaboda al Restaurant Fussimanya.

Fins l’any que ve!!!!!!!!!
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Una trentena de parades gastronòmiques i 
artesanals situades al carrer del Mig donaven 
la benvinguda als visitants que omplien els 
carrers de Tavèrnoles en un magnífic dia de la 
Fira de Sant Galderic.
La primera de les activitats de la Fira va ser la 
ja tradicional cursa de Sant Galderic d’uns 10 
km de recorregut per l’entorn del municipi i que 
van disputar més de vuitanta participants.

La Fira va comptar amb un seguit d’activitats 
de caire més cultural com ara l’exposició 
de quadres a càrrec de la tavernolenca 
Marta Riera i la visita guiada a l’Església de 
St. Esteve de Tavèrnoles; aquesta darrera 
activitat va servir per donar a conèixer el nou 

itinerari peatonal que voreja l’edific romànic 
i que en permet una millor observació 
arquitectònica.
Les activitats de caràcter més familiar van 
consistir en els tallers de “Viu el parc” que 
enguany consistien en la fabricació de caixes 
niu i menjadores, així com una zona infantil 
amb inflables, jocs gegants i ponis.

Aquest any l’actuació musical que posava el 
punt i final a la Fira de Sant Galderic va anar 
a càrrec de “Els Tranquils”, que amb el seu 
particular i alegre repertiori van deleitar el públic 
que omplia el Centre Cívic de Tavèrnoles.

Fira i cursa de St. Galderic
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Poesia de Catalunya
Imma Aurich

La Castanyada
Que és bonic, quan els freds deixen
erms els camps i les muntanyes,
veure els tions com cruixeixen
vora el foc, on s'ennegreixen
i espeteguen les castanyes!

I com dóna bo de veure
en la llar, que el fred concilia,
al bon avi que es ve a seure,
sempre afanyós de retreure
els records de la família!

-Any ha estat de gran ventura,
-diu el vell alçant la testa:
-l'any que ve, qui ens assegura
poder fer amb tanta dolçura
tots plegats aquesta festa!

“Vosaltres sou forts encara
per viure l'edat florida;
teniu l'escalf d'una mare,
i teniu l'amor d'un pare
que és prou per dar-vos la vida."

“Jo sóc el més vell de la colla;
i a la mort, on haig de raure,
l'edat m'hi acosta, m'hi amolla...
i fulla que el vent sorolla,
que poc, que poc triga a caure!”

I al dir això el bon avi, encara
que amb cor fort, pren de sa vora
l'infant que bressa la mare,
i se l'acosta a la cara,
i li fa petons... i plora.

Quan la jove, la mestressa,
veu de l'avi la tristesa,
diu als nois: -Au, poseu canyes
i tions, venteu depressa
i que petin les castanyes!

I a la negra fumarola
i a la calantona ratxa
el bon vellet reviscola,
treu la jove la cassola
i els panellets i la garnatxa.

I els diu: -Au, mostreu al llavi
la rialla xics i grans;
a menjar! Que tot s'acabi,
que avui és el sant de l'avi
és la festa de Tots Sants!

Antoni Bori i Fontestà
Trovador Català”

Tot va començar quan els responsables de la 
revista Rodenca “ Banda i Banda” ens varen  
parlar de la possibilitat  d’incloure-hi un apartat 
de notícies de Tavèrnoles.
Semblava una bona idea i un repte interessant i  
durant els primers números en Toni Vilà també 
s’hi va engrescar.
Així iniciàrem un camí d’entrevistes, reunions, 
de parlar amb molta i diversa gent i, sobretot, 
de mirar el nostre poble d’una manera diferent, 
amb la  responsabilitat de fer les coses ben 
fetes, engrescats com estàvem amb la  nova 
etapa en la política municipal.
Quan un parell d’anys més tard  la gent de 
“Banda i Banda” varen decidir plegar i unir-se 
a la revista Roda de Ter, nosaltres ja teníem 
el cuc a dintre, ja ens havíem acostumat a 
esperar amb delit que sortís.

Ja semblava tant normal que el poble  tingués 
la seva pròpia revista, que la  Rella  en va ser 
la continuació natural.
Així ja va néixer una mica crescuda amb un 
recorregut al darrera i  que al llarg de molts 
números, i amb l’ajut de moltes persones 
diferents, 
 ha  arribat a tenir  deu anys.
Ens sentim contentes d’haver-hi contribuït en 
els inicis i felicitem a les persones que la van 
fent possible número rera número. 

Tenim el ferm convenciment que és una molt 
bona eina per Tavèrnoles.

Llarga vida a la Rella !

La Rella compleix 10 anys
Quimeta Feixas i Montse Subirana



11

La
 R

el
la

 d
e 

Ta
vè

rn
ol

es
  N

º3
0

Imma Aurich
Bona cacera     Joaquim Montañà 

                                                      Membre de la Colla del Senglar de les Guilleries

Benvolguts veïns, us volia 
explicar en quatre línies tal com 
està el tema d’accidents de trànsit 
provocats per la fauna salvatge, 
principalment porcs senglars i 
cabirols, ja que crec que vivint 
en un entorn rural com el nostre 
ens pot interessar a tothom.Fins 
fa pocs mesos els titulars dels 
vedats (societats de caçadors), 
o els propietaris dels terrenys, 
eren com a norma general 
els que responien dels danys 
ocasionats en els accidents amb 
espècies cinegètiques, Tot l’any. 
Això implicava contractar unes 
pòlisses d’assegurances que 
cobrissin aquests accidents, 
amb un alt cost per als caçadors.
Des del passat mes de maig, s’ha modificat la llei de trànsit, i aquesta  injustícia 
legal ha desaparegut, afortunadament. 
D’aquesta manera, la llei de trànsit preveu que en accidents de trànsit ocasionats per l’atropellament 
d’espècies cinegètiques a les vies públiques qui serà el responsable dels danys a persones o 
al cotxe és el conductor del vehicle, sense que pugui reclamar-se pel valor dels animals que 
irrompen a la via.
Tot i així, serà responsable d’aquests danys el titular del vedat o, en el seu defecte, el propietari 
del terreny, quan l’accident de trànsit sigui conseqüència directa de l’acció de caçar portada a 
terme el mateix dia, o fins que hagin passat dotze hores.
Per acabar, també podrà ser responsable el titular de la via pública on s’ha produït l’accident 
com a conseqüència de no haver reparat  barana de tancament o pel fet de no disposar de 
senyalització específica d’animals lliures en trams amb alta accidentalitat per col·lisió de vehicles 
amb animals.

Resumint , els caçadors serem responsables 
dels accidents de trànsit quan es produeixin 
durant el mateix dia que estiguem caçant o fins a 
dotze hores després d’haver finalitzat la cacera. 
Tot i així, haurem d’esperar que passin els primers 
sinistres, ja que els jutges moltes vegades es 
belluguen amb la jurisprudència que hi ha i en 
aquests moments no hi és. 
Així mateix, els caçadors estem estudiant el 
sistema per poder notificar els dies de cacera, 
per poder demostrar si estàvem caçant o no. 
Tot i així, hem de reconèixer que ha estat un 
gran pas endavant.
Això vol dir que els conductors dels vehicles 
haurem de posar els quatre sentits en la 
conducció per les nostres carreteres, sobretot 
de nit, i potser començar a contractar pòlisses 
d’assegurances que ens cobreixin aquests 
sinistres. 
Ja hi ha companyies que per 20 o 30 euros més 
ens ho cobreixen.
De totes maneres, penso que com menys 
sinistres hi hagi, millor per a tots.
Bona cacera i bona conducció. 

Font: RAAC

Font : El Periodico

Accidents de trànsit provocats per fauna salvatge
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Intel·ligència Emocional    Montserrat Sala 
Herboristeria l’Espiral, Folgueroles

Quan parlem d’ansietat, parlem de normalitat. 
Si vius ansietat és perquè ets una persona 
normal, si tinguessis una patologia greu et 
passarien altres coses. 
És una resposta automàtica  que es produeix 
en el nostre cervell més primitiu, (sistema  
límbic). Quan aquest, interpreta que existeix 
un perill per a la nostra vida. És lògic, tots els 
animals fugen del perill o l’eviten. 
Quan existeix un motiu real, l’ansietat ens 
mobilitza, ens obliga a buscar una solució, per  
exemple: una frenada brusca, una persona 
amenaçadora.... (gràcies a aquesta resposta 
la humanitat ha sobreviscut al llarg de la 
història),  però, quan és el nostre cervell el que 
interpreta que existeix un perill, però aquest 
perill no és real, sinó imaginari, el que passa 
és que ens quedem bloquejats, indefensos. 
Si m’imagino que m’ataca un lleó, i el cervell 
ho codifica com a real, llavors m’enviarà 
els mateixos símptomes de l’ansietat, però 
ens quedarem immobilitzats, ja que no tinc 
escapatòria possible, llavors patiré tot tipus 
de símptomes: ofec, palpitacions, sudoració, 
pànic, mareig, vèrtig, tensió muscular, insomni, 
etc. 
Quan el cervell detecti que no li passa res 
greu al cos i hagi comprovat que tot funciona 
correctament, veurà que és, el pensament 

imaginari, el que està creant distorsió, però 
prèviament, com resposta a l’ansietat, ha 
enviat sang a la musculatura, i tancat , en 
part, el subministrament d’oxigen al cervell, 
per treure-li força,  i  a molt progressar, 
l’únic que pot acabar produint és un desmai 
(perquè així anul.la el pensament perillós no 
real que estàs potenciant sigui per por o per 
altres motius) i aconsegueix “silenciar-te” i que 
retorni l’equilibri al cos (un cop a terra, sense 
pensaments ansiosos, la sang torna a regar 
bé el cervell). 
Aquest és lo més greu que et pot passar: un 
desmai. Per això recomano que les persones 
amb ansietat tractin els seus pensaments i 
pors i no s’abandonin a prendre ansiolítics, 
perquè l’ansietat, com a distorsió de la realitat, 
té cura. 
En canvi, si t’abandones a la medicació, el 
problema cada cop és més greu i no has 
fet ni un pas per a créixer com a persona. 
Vius atemoritzat per les teves pròpies pors, 
normalment pors que s’enfoquen de cara al 
futur: 
Ai que em moriré!!!, ai que m’ofego!!!, ai que 
no arribaré!!! Ai que no seré prou bo!!! Ai que 
no me’n sortiré!!!! Etc,  etc...

BON DIA, PRINCESA!
EL CLUB DELS INCOMPRESOS

     Blue Jeans 
Bon dia, princesa, és un llibre que tracta 
d’uns adolescents que creen un grup i 
l’anomenen ‘El Club dels Incompresos’.  
En Bruno, l’Esther, la Maria, l’Elisabet, la 
Valeria i el Raúl, es van conèixer fa més 
de dos anys i un cop per setmana es 
reuneixen al bar de la mare de la Valeria.  
Tenen una amistat molt bonica, però entre ells 
sorgeix un sentiment més fort que l’amistat. 
Personalment, és un llibre que quan l’agafes, 
no el pots parar de llegir.
Els personatges estan molt ben definits, i la 
història és divertida. Quan acabes el llibre, ja 
necessites el següent, ja que el deixa bastant 
obert.
Aprofita que el desembre s’estrena l’adaptació 
cinematogràfica, serà dirigida per Carlos 
Sedes i protagonitzada per Charlotte Vega i 
Àlex Maruny, entre altres.
Us recomano moltíssim que us llegiu aquest 
llibre.

Contes infantils i juvenils
Mar Crous

Ansietat
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Homenatge i Nou llibre
Pilar Cabot

El 3 de setembre els organitzadors de la Marxa 
dels Vigatans, Òmnium Cultural d’Osona i la 
Comissió 11 de Setembre, han nomenat la 
poetessa Pilar Cabot  persona homenatjada 
de la Marxa dels Vigatans d’enguany.

El passat 23 d'octubre, a la Biblioteca Joan 
Triadú de Vic, es va presentar el Llibre "El 
niu transparent" de la poeta Pilar Cabot, 
amb l'Associació Tapís i els músics Coloma 
Bertran i Marc del Pino (violí i acordió).

El niu transparent, amb il·lustracions d’en 
Ramon Sellarès és el segon llibre elaborat de 
forma artesanal amb paper reciclat i publicat 
per l’Associació Tapís, en el marc del projecte 
Aktua, d’itineraris d’inserció sociolaboral per 
a joves.

Els bous són uns animals admirables per la 
seva lentitud. 
Normalment, treballen en parella i és fàcil 
admirar-ne la coordinació de moviments. 
Res pot fer l’un sense l’altre. 
És l’esforç compartit.
En aquell temps, poques cases de pagès 
tenien bous. Generalment eren signe d’una 
explotació important. 
Al pagès li agradava la feina ben feta i els 
bous li garantien una terra llaurada amb 
profunditat, apta per a les millors collites.
Quan sortien els bous de la seva cort, aquests 
sabien que el mosso de la casa els posaria el 
jou sobre el cap. 
Pacientment es deixaven junyir. 
Els lligaven una corretja llarga, que donant 
moltes voltes, estrenyia fortament el jou a les 
banyes fins que quedaven fermament units.
Era impressionant veure llaurar els bous. 
L’arada es movia i  avançava calmosament, 
tombant la terra, tot deixant un solc de terra 
humida, llaurada i ben preparada per la 
propera sembrada.
Igualment d’imponents eren els bous quan 
arrossegaven una carreta carregada fins el 
límit.
Eren capaços d’arrossegar i de mantenir 
l’equilibri del balanceig inevitable d’aquella 
càrrega.

La Vida a Pagès
Ma. Teresa Funoll

La parella de bous

Font: Enciclopèdia.cat

Font: Osona.com - Biblioteca Joan Triadú
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Acabat l’estiu (juny, juliol i agost) és moment de 
fer balanç d’un estiu força atípic, caracteritzat per 
molts dies de precipitació, temperatures suaus i 
pràcticament gens de calor. 
La Tª màxima ha sigut de 33,8ºC el dia 18 de 
Juliol, molt discreta pel què estem acostumats. 
Una de les anomalies més significatives ha sigut 
els pocs dies amb temperatures superiors els 
30ºC, la meitat de l’habitual:
DIES DE TªMÀX>30ºC Tª MITJANA
JUNY: 9 (10) 19,7ºC(20,3ºC)
JULIOL: 9 (18) 21ºC (22,7ºC)
AGOST: 3 (15) 21,6ºC(22,5ºC)
SETEMBRE: 1 (2) 20,1ºC(19ºC)

L’altra anomalia important ha sigut la precipitació, 
amb molts litres i dies de pluja:
DIES DE PLUJA LITRES
JUNY: 11 (10) 134,6L/m² (81,9L/m²)
JULIOL: 15 (10) 109,2L/m² (76L/m²)
AGOST: 16 (10) 143,8L/m² (109,7L/m²)
SETEMBRE: 14 (9) 120,4L/m²(94L/m²)

*Entre parèntesi la mitjana
Hem començat el mes d’octubre amb 
temperatures clarament per sobre les habituals 
per l’època i amb poca precipitació, una altra 
anomalia. 
Crec que el temps el més normal és que no sigui 
normal.

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.

Abdominals Hipopressius
El mètode Hipopressiu es basa en reforçar la 
musculatura de la faixa abdominal, el sòl pelvià 
i transvers de l’abdomen i consisteix en fer una 
contracció diafragmàtica en apnea espiratòria 
amb una postura concreta per activar aquests 
punts de manera reflexa. 
Aquests punts perden la seva funció de 
sostenir els òrgans interns degut als augments 
de pressió abdominal de la vida quotidiana i 
esportiva, a la inactivitat o per l’embaràs.
Aquest mètode ajuda a no perdre aquesta funció 
i està indicat especialment en el postpart, per 
problemes d’esquena, respiratoris, prevenció 
de lesions esportives, millora postural, funció 
sexual, etc…

En 10 punts:

• augmenta el to muscular
• disminueix el dolor d’esquena
• augmenta el rendiment esportiu
• resol i prevé la incontinència urinària
• prevenen hèrnies
• són una excel·lent tècnica prepart i postpart
• milloren la funció respiratòria
• afavoreixen la postura i l’equilibri
• solucionen i prevenen les caigudes d’òrgans 

interns

En centrar-se en la respiració, disminueixen 
l’ansietat i milloren l’auto-confiança

En forma
Vero Aveni
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Fa uns dies que en Martí ens ha deixat. 
Els Veïns, l'Associació de Veïns de Fussimanya, 
i tots el que el coneixíem, encara ara ens costa 
acceptar que ja no hi sigui.
Durant molts anys va estar treballant per 
aconseguir legalitzar la situació de la 
urbanització de  Fussimanya i en els darrers 
anys junt amb els veïns afectats varem crear 
L'Associació de Veïns.
Per la seva manera de ser (treballador, per 
la seva fermesa, pel bon caràcter i sobretot 
per actuar sempre amb seny) va ser escollit 
president de l'Associació.
Ha sigut un temps on tots hem treballat molt, 
en Martí sempre el primer. Sempre estava a 
punt per donar un cop de mà allà on fes falta. 
Aquest procés ha donat els seus fruits i ara 
estem arribant al final que tots desitjàvem.
Faltava tan poc !!!
Voldríem que hagués pogut veure el final que 
feia anys desitjava.
Potser allà on sigui ara, encara pugui veure 
aquest final...
Tot i no haver nascut a Tavèrnoles, l’entorn, la 
tranquil·litat i la gent molt aviat el van captivar.
Tal i com ens deia en el Pregó de la Festa 
Major passada "fins al dia d'avui és el lloc on 
m'he sentit millor i d’on no penso marxar".

Associació de  Veïns de Fussimanya
A en Martí Calle

Carles Banús i Puigivila
Alcalde de Tavèrnoles

A en Joan Colomer

El passat 15 de setembre va morir en Joan 
Colomer i Codony, Jutge de Pau de Tavèrnoles, 
però sobretot conegut per regentar durant anys 
el restaurant Colomer - “Can Janot”.
Segurament en Joan reflectia a la perfecció 
la figura d’un jutge de pau; el saber escoltar 
adquirit darrera la barra del bar i la paciència 
cultivada al llarg del temps, feien d’en Joan 
una persona afable i de bon tracte.
Sens dubte un perfil de bonhomia que va 
merèixer la confiança d’alcaldes i regidors 
durant els gairebé 25 anys que va exercir com 
a jutge de pau de Tavèrnoles.
Serveixin aquests quatre ratlles per posar de 
relleu la figura del jutge de pau en els pobles, i 
en especial la tasca que en Joan va saber dur 
a terme a Tavèrnoles.
Moltes gràcies de tot cor. Un sentit record per 
als familiars i amics d’en Joan.
Descansa en pau, Joan.

Mor Joan Colomer, Jutge de Pau de Tavèrnoles

Un 12 de setembre en Martí es va quedar adormit, en aquell lloc d’on no pensava marxar, mentre 
jugava amb els seus néts. 
Descansa en pau, Martí.

Mor Martí Calle, President de l'Associació de Veïns de Fussimanya
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El passat 11 de setembre l’Assemblea de 
Tavèrnoles va convocar als veïns del po-
ble a reivindicar aquest dia tan assenyalat.
Al matí i acompanyats d’una bona coca 
i xocolata, una colla de voluntaris vàrem 
pintar un mural a l’antic pou de “Can Rie-
ra”. Prèviament, des de l’assemblea ja ha-
víem preparat el dibuix i només faltava po-
sar-hi color. Amb aquesta acció ja vàrem 
iniciar la campanya a favor del “SÍ-SÍ“ que 
continuarà fins el proper 9 de novembre.
Seguidament una bona colla d’assistents 
ens vàrem concentrar a l’Ajuntament per 
llegir un manifest, demanant al nostre consistori el recolzament i el suport a la consulta del 9-N, 
finalitzant l’acte amb el cant del segadors.
A primera hora de la tarda i amb molta puntualitat ja teníem l’autobús que ens portaria a Bar-
celona. Un cop tots a dalt i amb les samarretes del color pertinent, cap a Barcelona que hi falta 
gent.
Pel camí i a mida que ens acostàvem a Barcelona l’ambient ja s’anava escalfant. Per tot arreu 
sortien cotxes i autobusos plens de gent amb estelades, presagi del que seria un dia únic i que 
calia ser-hi.
Un cop a Barcelona l’ambient era encara més fantàstic, milers i milers de persones, contens i 
amb alegria de ser tants i tants, i tots junts per una mateixa causa, feia posar la pell de gallina! 
Finalment i a l’hora prevista, la magnitud de la diada es va deixar veure al món sencer, ningú 
ens pot negar que va ser un dia gloriós que recordarem sempre.
Des de l’assemblea volem agrair la col·laboració de tots i totes per aconseguir un cop més els 
nostres propòsits.
Sincerament moltes gràcies.

ANC de Tavèrnoles
De l’11S al 9N, #Araésl’Hora
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Receptes

En un bol barregeu la carn amb 
l'ou batut, poseu-hi sal i pebre, pa 
ratllat i formeu les mandonguilles 
embolicades amb la tela.
Fregiu-les amb oli. Reserveu-les.
Coleu l'oli i fregiu-hi en una cassola 
a foc suau la ceba picada amb 
el minipimer i els alls, afegiu-hi el 
julivert, les cloïsses, el vi i un got 
d'aigua. Deixeu-ho coure uns 10 
minuts.
Poseu-hi les mandonguilles i deixeu-

Mandonguilles amb tela i cloïsses

• 500 g de carn picada de porc
• 300 g de cloïsses
• 100 ml de vi blanc
• 1 ou
• 2 cullerades de juivert picat
• 1 ceba grossa
• 2 grans d’all
• Pa ratllat, oli, sal i pebre
• tela de porc

Ingredients: 
6 persones

ho coure a foc suau uns 15 minuts més. Afegint-hi més aigua si fos necessari.

Receptes de la Memòria
Llenguado amb pinya

Ingredients: 
8 persones

Maria Dolça Capdevila

• 8 llenguados
• 1 llauna de pinya natural a rodanxes (1kg)
• 2 cebes grosses
• 250gr de mantega
• 250gr de farina
• Oli
• Sal

Primerament netejarem els llenguados, els 
salarem al gust de cada un i els enfarinem. 
Els posarem en una paella amb oli calent que 
prèviament ja hem escalfat. Un cop fregits, els 
col·loquem a la mateixa plata del forn o bé en 
qualsevol recipient apte per anar al forn i ho 
reservem. Després pelem les cebes i les tallem a 
juliana. Un  cop tallades les fregim amb l’oli restant 
on prèviament hi hem fregit els llenguados. Quan 
la ceba està feta o ben dauradeta, l’escampem 
per damunt dels lleguados. 

En una paella a part, hi fem fondre la mantega 
per tal de fregir les 8 rodanxes de pinya senceres 
(una rodanxa per cada llenguado). 
Un cop fregides posem una rodanxa de pinya 
damunt del llenguado, i aboquem el suc de la 
llauna de pinya a la paella on l’hem fregit amb la 
mantega i ho deixem reduir. 
Llavors tirem aquest suc damunt els llenguados. 
Un cop està tot a punt, donarem un toc de forn, 
10 minuts a uns 150º.

La clau dels misteris acaba amb una sola 
preguta. La Pilar i la Dolors després de estona de 
passejar per Ciutat Vella a Barcelona, decideixen 
preguntar a un noi vestit amb roba de treball (i no 
té aspecte d éstranger) per el carrer Comtal. Ell 
els indicà, tot i que quedava bastant lluny.
No es perdran i dinant a un restaurant on després 
de molts anys encara cuinen el plat preferit de la 
Pilar. La sorpresa comença quan allà hi treballa 
el noi que els havia indicat abans.
Tornant a parlar, resulta que aquest jove després 
de la feina també és escriptor, la seva mare 
també es diu Pilar, el seu avi es deia Josep com 
el pare de la Pilar i la Dolors. El més curiós del 
cas es que tots portant el mateix cognom tot i 
que és un cognom únic Osona i a Sant Andreu 
de Llavaneres, poble on viu el noi.

La pregunta és: casualitat o causalitat?
Duran la tardor de 1977 dos companys meus de 
COU van decidir captar una psicofonia. Per això 
van posar una gravadora amb una cinta verge a 
tres quarts de dotze de la nit de Tots Sants dins 
un nínxol vuit al cementiri de Vic.
Al cap de mitja hora van tornar a entrar al 
cementiri a buscar el "Casset", aquest cop 
amb més por que abans. La sorpresa va ser tot 
escoltant el silenci de la gravació, just a la meitat 
va ressonar amb força el plor d ún infant,després 
va continuar el silenci. Duran la següent setmana 
es van assabentar que sota aquell nínxol hi havia 
enterrat un nen.
La pregunta és: ha estat un soroll a l átzar o un 
fet sobre-natural?
Qui tingui la resposta té la clau del misteri.

Misteris de casa nostra
Josep ColomerLa clau
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Acords de plens

Ple ordinari de 30 de juny de 2014

Aprovació inicial del projecte d'obres "Substitució xarxa de distribució d'aigua potable del Sector 2 
en el municipi de Tavèrnoles". ☑ ☑ ☑
Aprovació de sol·licitud al Consorci Administració Oberta de Catalunya d'alta als serveis i-ARXIU i 
e-NOTUM. ☑ ☑ ☑
Ratificació de la Resolució de l'alcaldia núm. 055/2014, de 30 de maig, d'aprovació del conveni de 
cooperació i col·laboració pa formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de 
Tavèrnoles, l'Agrupació de Defensa Forestal Portal de Les Guilleries i la Federació d'ADF d'Osona, 
per a la gestió i l'execució dels Plans del Programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d'incendis forestals.

☑ ☑ ☑

Aprovació d'acceptació d'ajut inclòs en el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya (any 2011) per a 
l'execució de l'actuació "Arranjament del carrer del Montseny i millora dels serveis existents". ☑ ☑ ☑

Aprovació d'acceptació d'ajut inclòs en el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya (any 2011) per a 
l'execució de l'actuació "Adquisició de solar adjacent a l'edifici de l'Ajuntament". ☑ ☑ ☑
Aprovació d'adquisició directa, a títol de compravenda, d'un immoble situat al carrer Montseny núm. 
4. ☑ ☑ ☑
Aprovació d'adjudicació del contracte d'obres "Arranjament del carrer Montseny i millora dels 
serveis adjacents". ☑ ☑ ☑
Aprovació de 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 (ara l'Esquirol) i Rupit i Pruit per a 
l'execució de les obres de "Actuacions d'arranjaments de diversos camins. Sau-Collsacabra", 
deixant sense efecte l'acord adoptat en data 28 d'abril de 2014, per haver-se detectat una errada 
material.

☑ ☑ ☑

Aprovació de formulació de proposta de Festes Locals 2015 al municipi de Tavèrnoles. ☑ ☑ ☑
Aprovació de la gestió del Padró d'habitants del municipi de Tavèrnoles i dels resultats de la revisió 
anual del Padró municipal d'habitants. ☑ ☑ ☑

Ple ordinari de 22 de setmebre de 2014

Aprovació del Compte General de la corporació de l'exercici 2013. ☑ ☑ ☑
Aprovació inicial del projecte d'obres titulat Tram de col·lector d'aigües residuals a la zona de les 
piscines de Tavèrnoles. ☑ ☑ ☑
Aprovació de l'expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i 
convocatòria de licitació per procediment negociat sense publicitat de les obres contingudes en el 
projecte d'obres titulat "Substitució xarxa de distribució d'aigua potable del Sector 2 en el municipi 
de Tavèrnoles".

☑ ☑ ☑

Aprovació de proposta de resolució de suport a la consulta del 9 de novembre, sobre el futur polític 
de Catalunya, proposada per l'Associació de Municipis per a la Independència. ☑ ☑ ☑

Ple ordinari de 27 d'octubre de 2014

Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci d’Osona de Serveis Socials ☑ ☑ ☑
Aprovació inicial de la modificació dels estatus del Consorci del Ter. ☑ ☑ ☑
Aprovació d’adjudicació, per procediment negociat sense publicitat, del contracte d’obres de 
“Substitució xarxa d’aigua potable del Sector 2 en el municipi de Tavèrnoles”. ☑ ☑ ☑

Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2015. ☑ ☑ ☑
Aprovació inicial del Pressupost General de la corporació per a l’exercici 2015, bases d’execució i 
plantilla de personal. ☑ ☑ ☑
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Un cop analitzada en profunditat 
la pregunta que planteja el grup 
municipal d’ERC en aquesta 
edició, entenem que quan es diu 

Ajuntament fa referència a la institució en si i no 
pas a l’equip de govern actual.
Un cop fet aquest aclariment i partint de la base 
que TAV creiem que és IMPRESCINDIBLE que 
Tavèrnoles disposi d’ajuntament, ja que aquesta 
és la institució que s’ocupa del govern i la gestió 
dels interessos locals més pròxim als ciutadans.
L’altra cosa és qui està al capdavant d’aquest 
Ajuntament: l’equip de govern.
L’equip de govern de torn pren decisions que 
afecten a tots el veïns. 

Aquestes decisions a vegades es converteixen 
en obres de millora, nous tràmits burocràtics, 
noves formes de gestió, de participació, festes…
Entenem, i així ho volem pensar des de TAV, 
que tot es fa a fi de bé i amb la voluntat de 
millorar dia a dia la qualitat de vida dels veïns de 
Tavèrnoles. 
No s’entendria que algú volgués presentar una 
candidatura per governar Tavèrnoles per posar 
problemes al veïns, oi?

Per tant, el grup municipal de TAV creiem amb 
més o menys encert que l’equip de govern de 
torn, l’Ajuntament, aporta solucions al veïns.

Des del grup d’Esquerra pensem 
que l’objectiu principal de qualsevol 
ajuntament ha de ser vetllar per la 
bona gestió del municipi i al mateix 

temps pel benestar i futur dels seus veïns. A 
vegades pot ser difícil compaginar les dues parts 
de la història però ningú ha dit mai que fos fàcil. 
Des de la nostra perspectiva a l’ajuntament actual 
li falta coherència a l’hora d’aplicar la normativa 
ja que afecta diferent en funció de qui sigui el veí 
afectat, i també predisposició a facilitar alguns 
tràmits o informació ja que en aquest aspecte 
s’ha quedat encasillat amb aquella frase tan 
coneguda del “vuelva usted mañana”.
Parlant amb els veïns el més normal és que 
no entenguin gaire a què destina els diners 
i els recursos l’ajuntament o que se sentin 
poc recolzats en algunes iniciatives o alguns 
problemes, suposem però, que serà pels veïns 
amb qui parlem, perquè n’hi ha d’altres que no 
es queixen pas de res.
És impossible que plogui al gust de tothom però 
en termes generals pensem que les solucions 
que aporta o els problemas que comporta 
sempre són per no mullar-se i creiem que en 
pobles petits com el nostre no es tracta de ser 
políticament correcte sinó de trobar una solució 
adequada a cada cas o bé provocar el menor 
nombre de problemes.

No parlarem de cap tema concret perquè cada 
casa és un món però agrairíem una mica més 
d’originalitat i iniciativa en alguns moments i una 
mica menys de por i incoherència en alguns 
altres. Cadascú té els seus problemes a casa 
seva però l’ajuntament ha de dictar quina és la 
seva perspectiva general per al municipì i seguir 
la mateixa línia durant la legislatura.
Al nostre entendre i a la nostra manera de veure 
es canvia la manera com es gestiona i el tracte 
que se li dóna al funcionament de l’ajuntament 
en funció de què o de qui es parli i això posem 
en dubte que sigui en benefici de tots i pensant 
en tots.
Amb aquest escrit no volem atacar la gestió 
actual de l’equip de govern sinó fer veure que 
no perquè sempre s’hagi fet així ha de funcionar 
així , es poden canviar coses del model de 
gestió a seguir per fer que l’ajuntament sigui 
més coherent eficaç i eficient i al mateix temps 
que aquesta gestió segueixi una línia que no 
beneficii o perjudiqui sinó que faci iguals a tots els 
veïns en tots els aspectes; en tràmits, consultes, 
dubtes, iniciatives, problemàtiques, etc.

No s’hi val a ser políticament correcte, hem 
d’exigir i assumir un ajuntament que aporti 
solucions i sigui equànime, sigui quin sigui el 
seu color.

Una de les bases dels ajuntaments 
és la proximitat amb la ciutadania, i 
és precisament aquesta proximitat 
la que permet actuar amb major 
celeritat davant de situacions que 

així ho requereixin.
Des del nostre grup municipal només ens és 
possible entendre que l’ajuntament ha d’aportar 
solucions als veïns, i així ho fa en la mesura de 
l’abast de les diferents competències municipals. 
És més, sobre l’ajuntament recau la tasca de 

cohesionar socialment la ciutadania i al mateix 
temps jugar el paper clau pel nostre país de 
l’equilibri territorial.

Des dels ajuntaments cal vetllar també de 
fer prevaldre l’interès general per damunt de 
qualsevol interès particular; potser aquest és 
un dels motius que a vegades es pugui tenir 
la sensació que des de l’ajuntament es posin 
problemes a la ciutadania.

Política Municipal

Creieu que l'ajuntament aporta solucions als veïns o els posa problemes?
La Pregunta...d’ERC
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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’hivern.

Alguns exemples:

• Professionals de suport al treball i a l'educació social
• Tècnic/a de qualitat
• Assessor/a comercial
• Creador/a de pàgines Web
• Instructors d'esquí

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 3 masies de Tavèrnoles:
Massans - Bellacona - Ca l'Illa

Sopa de lletres

Trobareu la solució al Facebook de la Rella

Naixements i defuncions
De 20 de juny a 20 d’octubre de 2014
Naixements:
Marcel Llorens Rodriguez - Urb Fussimanya - 20/08/2014
Gerard López Masferrer - Can Riera - 03/07/2014
Sofia López Masferrer - Can Riera - 03/07/2014
 
Defuncions:
Martí Calle Plana - Urb Fussimanya - El Boix - 12/09/2014
Joan Colomer Codony - Mas Benarigues - 15/09/2014

Habitants fins el dia 20 d’octubre de 2014:
161 homes,160 dones.

A Joan Colomer

Adéu pare
dolor i tristesa

esperança perduda
ulls mirant el passat

plors i records
enyorança i silenci
remant riu amunt
engolits pel destí.

Pep Colomer

L A S U M P E T A P R I M A W
S A S D B E L M N U J B N I R
A G E R I R E M A N L L A N A
R A M A S S A N S T A R D A N
E R M I T A N L O A S T U T G
O R T E N B D A N L A N D I L
P I N T A E R E S A L L I U E
A G R U P R B E L L A C O N A
P A L I T A R M A R I E T B O
A R R U G T I N T R E N N C A
R E S C A R A P I P I L O T A
T R I B C A L I L L A D A L I
I E L G S C H F E S Q R H O R
O P D I A A M H K I E S A S P
D E G R A B L O E R C A R B M


