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Un ocell de colors que mou les ales i arracona les ombres.

Una aposta per l’alegria on tothom hi és comptat.

Música. Entusiasme. Cridòria.

Dins l’herbei, el grill força la veu.

Pilar Cabot

Un juliol d'infern ens ha portat a un agost més aigualit
Foto : Pep Garriga

Foto : Jordi Vila Tuneu
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Teniu una nova 
edició de La Rella a 
les vostres mans i de 
bell nou tinc l’honor 
d’adreçar-me a 
vosaltres com alcalde 
de Tavèrnoles.

 Les eleccions del 
passat 24 de maig 
van validar la tasca 
feta per l’equip de 
govern, donant una 

majoria absoluta a la llista de Convergència i 
Unió que tenia el goig d’encapçalar. 

En aquest sentit voldria donar les gràcies als 
veïns de Tavèrnoles pel recolzament rebut, així 
com a l’equip de CiU per la feina feta i el suport 
en aquesta nova etapa que acaba de començar, 
on treballarem per ser uns dignes mereixedors 
de la confiança depositada.

A nivell personal haig de reconèixer que estic 
satisfet d’haver pogut configurar un govern 
conjunt entre CiU, TAV i ERC. 

Sens dubte és una bona manera de treballar 
més i millor per Tavèrnoles, i alhora poder 
bastir ponts de confiança per mirar amb més 
optimisme el futur del municipi.

Més enllà de la situació local, en aquesta ocasió 
també voldria parlar-vos de qüestions d’àmbit 
més nacional. 

Aquest mes de setembre tenim una cita amb 
les urnes; una cita que poc té a veure amb unes 
eleccions normals, ja que ha estat la única 
manera que se’ns ha deixat fer un referèndum 
sobre la independència de Catalunya. 

El 27 de setembre es decidirà el futur de 
Catalunya com a país; un futur que afecta el 
col·lectiu de la població i on estem cridats a 
prendre-hi part.

Davant les diferents opcions que es presenten, 
al meu entendre, la de Junts pel Sí recull 
clarament l’esperit dels defensors del Sí-Sí a 
la consulta del passat 9 de novembre. Una 
opció impulsada pels partits de CDC, ERC i les 
entitats sobiranistes, i que d’una manera ben 
explicita aposta per una Catalunya independent 
sense complexos ni condicions. 

El 27S ens toca donar la cara per tots aquells 
que han lluitat per tenir un país normal i també 
per posar les bases per garantir un millor 
futur per als nostres fills; i fer-ho també sense 
complexos ni condicions.

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

Benvolguts veïns. Com tots ja sabeu, 
s’acosten dies decisius pel nostre país.

A pocs dies del 27-S tornem a tenir una cita 
molt important. El dia 11 de Setembre hem 
de demostrar un cop més la nostra ferma 
voluntat de lluitar per un nou país.

Caldrà per tant, tornar fer un esforç i 
manifestar-nos de forma massiva, alegre i 
democràtica a la Meridiana de Barcelona.

Per això des de l’Assemblea local de 
Tavèrnoles intentarem posar tots els mitjans 
per facilitar aquest desplaçament i que la 
jornada sigui un cop més un dia inoblidable.

Aquestes properes eleccions seran decisives 
per tirar endavant aquest projecte de nou país 
i per tant és indispensable que tots i posem el 
nostre granet de sorra. 

Potser no és el cas de Tavèrnoles però 
ben segur que en el nostre entorn encara 
coneixem molta gent que està indecisa i 
per això ens pertoca treballar de valent, per 
convèncer tota aquesta gent. No us oblideu 
de la gent gran, que ens han precedit en 
aquesta tasca, dels que han vingut de fora, 
que són indispensables, i del  jovent que a 
voltes passen del tema però són el futur del 
país. És del tot necessari que no ens oblidem 
de ningú.

Esperem un cop més que el nostre poble 
respongui a la crida i ens fem sentir com 
el que més en un dia tan decisiu.

Us recordem que us podeu inscriure per 
internet a “Via Lliure 2015” en el tram nº 
44. També podeu comprar el pack de la 
samarreta a diferents comerços (Esclat, Bon 
preu, Abacus) i parades de la comarca. 
Moltes gràcies!

ANC Tavèrnoles
La Via Lliure, 11S2015

En el darrer ple ordinari de la legislatura 
es va aprovar el text refós del POUM de 
Tavèrnoles amb els vots a favor de l’equip 
de govern i el regidor d’ERC. 
Pel que fa als regidors del TAV un va 
votar-hi en contra i dos se’n van abstenir.
 
La Comissió d’Urbanisme, reunida el 
passat 6 de març a Berga, va proposar un 
text refós al POUM Tavèrnoles. 

Amb aquest tràmit aprovat ahir resta 
només la signatura del Director General 
d’Urbanisme i la publicació del POUM 
al DOGC per donar-lo per aprovat 
definitivament.

Aprovació del text refós del POUM Nomenament Jutgessa de Pau

En el mateix 
darrer ple ordinari 
de la legislatura 
es va aprovar el 
nomenament de la 
Núria Masramon 
Serrat com a 
Jutgessa de Pau 
del Tavèrnoles, que 
va comptar amb 
els vots favorables 
de CiU i ERC, i 
l’abstenció de TAV. 
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Aquests han estat els resultats 
de les eleccions municipals 
celebrades el diumenge 24 de 
maig:

Cens: 250
Vots comptabilitzats: 216 (86,4%)

Vots nuls: 4 (1,8%)
Vots en blanc: 3 (1,4%)

CiU: 114 (53,8%)
TAV: 59 (27,8%)
ERC: 36 (17%)

El repartiment de regidors ha 
estat el següent:

CiU: 4
TAV: 2
ERC: 1

Carles Banús torna a ser 
investit alcalde de l'Ajuntament 
de Tavèrnoles amb 6 vots 
favorables i una abstenció.
El dissabte 13 de juny a la una 
del migdia va tebir lloc a la 

Sala de Plens la constituicó del 
nou consistori.
El ple municipal ha quedat 
constituït per quatre regidors 

de CiU: Carles Banús, 
Paquita Clarà, Dani Crous i 
Pius Dòniga; dos regidors de 
TAV: Josep Garriga i Judit 
Fàbregas; i un regidor d'ERC: 
Joan Roura.

A continuació es va procedir 
a la votació dels regidors per 
escollir l'alcalde de Tavèrnoles. 
En aquest punt tant el grup 

municipal de TAV 
com el d'ERC 
van retirar la 
seva candidatura, 
quedant com a 
únic candidat el 
presentat pel grup 
municipal de CiU. 
Carles Banús va 
ser investit alcalde 
de Tavèrnoles amb 
sis vots a favor i 
un vot en blanc per 
part de la regidora 
de TAV, Judit 
Fàbregas.
Posteriorment els 

tres grups municipals van 
tancar la sessió de constitució 
amb els respectius discursos 
d'inici de legislatura.

Resultat de les eleccions municipals 2015 i constitució consistori

Foto : Jordi Vila Tuneu

El ple de cartipàs va tenir lloc el passat 6 de 
juliol on es va donar compte de les resolucions 
d’alcaldia pel que fa a la delegació de regidories i 
nomenaments de tinent d’alcalde i tresorer, que van 
quedar de la següent manera:
•	 Paquita Clarà: 1a tinent d’alcalde, tresorera i 

amb delegació de les regidories de Hisenda, 
Cultura, Benestar Social i Sanitat i Salut Pública

•	 Dani Crous: delegació de les regidories 
de Noves Tecnologies, Joventut i Promoció 
Econòmica.

•	 Pius Dòniga: delegació de les regidories de 
Medi Ambient, Esports i Protecció Civil.

•	 Pep Garriga: delegació de les regidories 
de Turisme, Participació Ciutadana i Boscos.

•	 Judit Fàbregas: delegació de la regidoria 
de Lleure

•	 Joan Roura: delegació de les regidories 
de Pagesia i Camins Rurals.

•	 L’alcalde Carles Banús ostentarà les regidories 
d’Urbanisme, Infraestructures i Serveis, 
Comunicació i Educació

Per unanimitat van aprovar-se els demés 
punts de l’ordre del dia:

•	 El règim de sessions ordinàries, que 
es celebraran amb caràcter trimestral 
el quart dilluns dels mesos de març, 
juny, setembre i desembre, a les 8 del 
vespre.

•	 La constitució dels tres grups polítics 
municipals, CiU, TAV i ERC, amb unes 
asignacions de 20 euros per grup i 15 
euros per cada regidor electe.

•	 La designació en els diferents òrgans 
col·legiats: Localret (Dani Crous); 
Consorci del Ter (Pius Dòniga); 
Consorci d’Osona de Serveis Socials 
(Pàquita Clarà); Espais Naturals 
(Carles Banús i Joan Roura); Osona 
Turisme (Pep Garriga); AMI (Carles 
Banús) i Consell Assessor de Joventut 
del Consell Comarcal d’Osona (Dani 
Crous).

•	 La creació de la Comissió Especial de 
Comptes que estarà formada per Carles 
Banús, Paquita Clarà, Pep Garriga i 
Joan Roura.

•	 La designació dels membres de la 
Comissió municipal de delimitació 
territorial, formada per Carles Banús, 
Lluís Xandri, Pep Garriga, Joan Roura 
i Manel Alcubierre.

Nom Retribució (€/Any) Dedicació %
Carles Banús 12.398,76 € 75
Paquita Clarà 2.000 € 12
Dani Crous 1.500 € 9
Pius Dòniga 1.500 € 9
Pep Garriga 1.500 € 9
Judit Fàbregas 1.500 € 9
Joan Roura 1.500 € 9

http://www.tavernoles.cat/public/noticia/resultats-del-9n-a-tavernoles/
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Les usuàries de "Els Dilluns al Centre" han 
elaborat manualment una rosa personalitzada 
per a cada veïna del poble.
Ahir dilluns les veïnes de Tavèrnoles van 
rebre un obsequi sorpresa consistent en una 
rosa personalitzada que van fer manualment 
les usuàries de "Els Dilluns al Centre"; una 
activitat organitzada des de la regidoria 
de Benestar Social de l'Ajuntament de 
Tavèrnoles.
Al llarg de les passades setmanes 
les usuàries de "Els Dilluns al Centre" 
han realitzat un total de 170 roses que 
posteriorment han personalitzar amb el nom 
de cada veïna de Tavèrnoles i amb un vers 
de la Pilar Cabot fet ad-hoc per a l'ocasió. 
Ahir ja es van lliurar 75 roses a les veïnes que 
van passar pel Centre Cívic. Demà dimecres, 
entre les 5 i les 7 de la tarda, també  podran 
passar a recollir les seves roses les veïnes 
que ahir no van poder venir.

Roses per a les veïnes de Tavèrnoles

Foto : Carles Banús

Repetint la bona experiència dels darrers 
anys, des de la regidoria de Benestar Social 
s'anima a tots els veïns del municipi a 
participar de la iniciativa dels Horts Solidaris.
Aquesta època de l'any és el període on es 
comença a preparar el planter pels horts. És 
per aquest motiu que des de la regidoria de 
Benestar Social es demana als veïns que 
incrementin la producció dels seus horts per 
tal col·laborar un any més amb El Tupí.
El Tupí de Vic ofereix un servei de menjador 

social que va adreçat a les persones amb 
escassos recursos econòmics o a aquelles 
sense sostre que no disposen d'un espai 
adequat per poder preparar un plat calent.
Amb la iniciativa dels Horts Solidaris es 
pretén que els veïns de Tavèrnoles puguin 
aportar el seu granet de sorra aportant 
l'execedent de la collita dels horts al menjador 
social de El Tupí. Des de l'Ajuntament 
s'organitzarà el transport d'aquests 
excedents.

Continua la iniciativa dels Horts Solidaris

Tavèrnoles s’adhereix al projecte de 
Viles Florides
Viles Florides és una proposta de la CHOC 
(Confederació d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya) que distingeix aquelles iniciatives 
de l’àmbit públic i privat on la flor i la planta 
ornamental són protagonistes.

Coincidint amb les recents obres 
d’embelliment i millora dutes a terme al 
municipi, des de l’Ajuntament de Tavèrnoles 
es vol potenciar l’ornamentació floral de 
carrers, així com l’enjardinament i millora 
d’espais urbans.

El passat mes de juny es va jubilar en 
Francesc Ribas després d’un llarg període 
treballant com arquitecte municipal a 
l’Ajuntament de Tavèrnoles. Els ajuntaments 
de Tavèrnoles i Les Masies de Roda van 
organitzar-li un sopar de comiat on li van fer 
obsequi d’un rellotge i un bolígraf amb les 
inscripcions dels 
escuts dels dos 
municipis.Des del 
mes de juliol la tasca 
d’arquitecte municipal 
la desenvolupa en 
Manel Alcubierre, a 
l’espera de convocar 
la plaça de manera 
definitiva. El nou 
horari de visites de 
l’arquitecte municipal 
és els dilluns de 19h 
a 21h i els dijous de 
12h a 14h.

Jubilació de l’arquitecte municipal
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Una vintena de nens, juntament amb pares 
i avis, van poder gaudir de la visita de la 
ninotaire a Tavèrnoles.
La Pilarín Bayés va visitar aquest passat 5 
de maig l'Aula Educativa de Tavèrnoles on va 
poder escoltar en boca dels nens del municipi 
les diferents activitats que s'hi porten a terme. 
Per la seva part la ninotaire va lliurar un parell 
de llibres a la biblioteca del Centre Cívic i 
davant de les atentes mirades dels nens va 

fer un dibuix de la Caputxeta i el Llop que 
decoraran les parets de l'Aula Educativa.
Posteriorment els assistents van desplaçar-
se fins a l'entrada del nucli de Tavèrnoles on 
s'ha instal·lat un parc infantil de la Caputxeta 
Vermella. Allà els més menuts van poder 
gaudir dels gronxadors i tobogans mentre els 
més grans compartien xerrada amb la Pilarín.

La Pilarín visita l’Aula Educativa i el parc infantil de la Caputxeta Vermella

Les proves finals disputades el cap de 
setmana del 9 i 10 de maig van donar la 
victòria a Los Jinetes del Apocalipsis i No 
me’n recordo en l’edició més multitudinària 
del Raid.
El Raid dels Ausetans va tancar una nova 
edició aquest passat cap de setmana, 9 i 10 
de maig, amb una fase final guanyada en la 
categoria de menors d’edat per Los Jinetes 
del Apocalipsis, de Centelles, i, en categoria 
de majors d’edat, per l’equip No me’n recordo, 
de Torelló. En aquesta mateixa categoria, els 
Almogàvers de Tavèrnoles, varen quedar en 
segona posició, només a mig punt de tornar-
se a proclamar guanyadors del torneig.
Les proves puntuables de la fase final van 
reunir més de 100 joves a Les Comes 
(L’Esquirol) els dies 9 i 10 de maig. Els equips 
menors d’edat van arribar a la final després 
d’haver superat les fases locals iniciades a 

principis d’abril i van haver de competir entre 
ells per emportar-se el premi de la seva 
categoria, corresponent a un viatge a Port 
Aventura.
En la categoria de majors d’edat, els equips 
van finalitzar la seva participació amb algunes 
proves puntuables que van complementar 
els punts obtinguts durant la fase principal, el 
18 i 19 d’abril, en què van haver de superar 
diverses proves sorpresa durant 24 hores 
seguides. L’equip guanyador va ser No me’n 
recordo, de Torelló. Tots els integrants de 
l’equip guanyador de majors d’edat viatjaran 
durant un cap de setmana a la capital 
europea que escullin.
El Raid dels Ausetans 2015 ha augmentat en 
un 79% el nombre de participants, passant 
de 241 joves el 2014 als 430 d’aquest any, en 
què s’hi han inscrit 390 joves menors d’edat 
(13-17 anys) i 40 en categoria de majors 
(18-29). Aquest any la xifra de municipis 
participants al Raid també ha crescut, 
passant de 16 a 19. El Raid planteja proves 
esportives, d’aventura, culturals, socials i 
musicals entre d’altres, sempre en format 
puntuable i amb l’objectiu de promoure 
valors com la cohesió social, la integració i el 
respecte pel medi ambient entre d’altres. Al 
mateix temps ofereix als joves una alternativa 
d’oci saludable que fomenta el contacte entre 
persones de diferents municipis.

Els Almogàvers de Tavèrnoles al pòdium de l’edició 2015 del Raid dels Ausetans

Foto : Jordi Vila Tuneu

Foto : Organització
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El passat dimecres dia 1 va tenir lloc a la Sala 
de Cotxeres del Palau Robert de Barcelona, 
l'acte de reconeixement als ens locals que 
han obtingut els millors resultats de recollida 
selectiva, segons diverses categories.
El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de 
Tavèrnoles, Pius Dòniga, va recollir de mans del 
director de l'Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), Josep Maria Tost, el reconeixement, en 
la categoria de Millor recollida selectiva neta en 
fracció orgànica en municipis de menys de 500 
habitants. Amb una recollida de 270Kg/hab/
any, que situa a Tavèrnoles com el municipi de 
tot Catalunya amb el millor índex de recollida 
orgànica.
Els darrers anys (2012 i 2013) Tavèrnoles també 
ha estat el 2n i 1er municipi respectivament 
amb la millor percentatge de recollida selectiva 

de tot Catalunya. L'any 2012 va rebre el 
reconeixement dins del II Fòrum Estratègia 
Catalana Residu Zero. Aquests bons resultats 
obtinguts són fruit de la gestió i tractament 
individualitzat que es fa als grans productors de 
fracció orgànica, a la particularitat del sistema 
de recollida implantat a Tavèrnoles i a la bona 
col·laboració i implicació de tots els veïns.

En l'acte també va destacar la comarca d'Osona 
que ha realitzat la millor recollida selectiva 
total de totes les fraccions amb una quantitat 
neta recollida de 190 kg/hab/any. Viladrau va 
encapçalar la categoria de municipis 500 a 
5.000 hab.,Taradell la de 5.000 a 50.000 hab. 
i Torelló en l'apartat específic de recollida 
de paper i cartró en municipis entre 5.000 a 
50.000 hab.

Tavèrnoles premiat per la seva gestió en la recollida selectiva de residus

L’Ajuntament de Tavèrnoles ha instal·lat un 
espai lúdic i de salut per a la gent gran a la 
recentment recuperada zona verda del final 
del carrer Pirineu. L’obra s’ha pogut realitzar 
gràcies a la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona.
Aquesta instal·lació, al costat de la pista de 
bàsquet, facilita la pràctica d’exercicis suaus, 
especialment dissenyats per afavorir les 
condicions físiques de la gent gran, contribuint 
a augmentar-ne l’autonomia personal i el 
benestar.
L’equipament està dissenyat per fer-hi una 
gran quantitat d’exercicis (més de 150) i encara 
que està específicament pensat per a la gent 
gran, també és idoni per a altres col·lectius, 
com infants, dones embarassades, persones 
amb mobilitat reduïda o amb altres tipus de 
discapacitats.

Aquesta iniciativa dóna continuïtat a les 
activitats que es realitzen de fa temps al 
municipi, orientades a la gent gran i que tenen 
com a eix vertebrador les trobades setmanals 
d’aquest col·lectiu les tardes de dilluns i 
dimecres.

Estrenem un espai lúdic i de salut per a la gent gran

Casal d’estiu!
Aquest any el Casal d’estiu s’ha realitzat 
durant 1 setmana de juny, 5 setmanes de 
juliol i 2 de setembre 
La temàtica del casal aquest any era seguint 
5 eixos lúdics diferents: Som artistes; Let’s 
have fun in English; Imagina,inventa i crea... ; 
Belluga’t! ; Xploradors
La Meritxell i l’Ariadna han guiat durant 
aquest estiu els petits exploradors en el 
seus descobriments tot forjant l’amistat i el 
companyarisme. 
Link a projecció : https://youtu.be/0zkT9ip4b78

Foto : Jordi Vila Tuneu

Foto: Ajuntament

Vídeo de fotos del Casal...

https://youtu.be/0zkT9ip4b78
https://youtu.be/0zkT9ip4b78
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Festa Major 2015

 Aquest any hem començat 
abans, el 25 de juliol, tot 
gaudint i patint en el partit 
de casats contra solters on 
després d’arribar al final 
del partit empatats a 5, en 
la prorroga els casats van 
acabar guanyant per 5 -6. 
Seguidament  el tastet de 
cervesa artesanal i música de 
DJ. Xavi Llupol. 

L'endemà vam gaudir de 
l’obra de teatre del casal 
d’avis de la gent gran de 
Torelló, “Aquí no paga ni 

Déu”.
Dijous va tenir lloc el pregó 
a càrrec de l’Abert Bosch, 
aventurer, emprenedor i veí 
,seguida de la caminada 
nocturna amb una quarentena 
llarga de participants que van 
desafiar el risc de pluja.

Una pluja que sí que ens 
va acompanyar divendres i 
que va fer canviar l’ubicació 

del sopar de Festa Major 
per traslladar-lo a cobert, al 
Restaurant de Les Pisicines, 
on unes 140 persones van 
gaudir de la nova iniciativa 
d’un sopar de tapes que va 
tenir molt bona acollida.

Dissabte el risc de pluja, 
que finalment no va fer acte 
de presència, va aconsellar 
suspendre l’activitat de Pista 
Americana  
Al vespre, botifarrada popular 
i l'obra “Diner Negre”, a càrrec 
del Teatre Centre d’Arbúcies 
que estrenaven l’obra . 

El diumenge va començar 
amb una xocolatada popular i 
jocs infantils gegants seguida 
per la festa de l’escuma i 
bombolles. 

A la tarda els veïns van poder 
gaudir de l’espectacle que els 
infants del Casal d’Estiu van 
preparar i també de la màgia 
del Mag Joss. 

El dia va acabar amb coca 
i pernil per a tothom i un 
concert a l’aire lliure a càrrec 
del grup local Taverbanda 
amb una assistència de més 
de 100 persones.

Dilluns la missa solemne 
en honor a Sant Esteve i un 
aperitiu popular van posar fi el 
dilluns dia 3 a la Festa Major 
d’enguany.

Link a fotos:
Jordi Vila Tuneu
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Grup de Recuperació del Patrimoni

Després de deixar enllestit 
el forn de calç del pla 
del Pandís, el grup de 
recuperació del patrimoni 
hem iniciat els treballs de 
neteja de l’antic “aljub” de 
glans del Jutglar. 

En un parell o tres de 
jornades hem netejat de 
vegetació l’indret i no sense 
dificultat, hem tret de dins 
quasi dos contenidors 

de deixalles de tot tipus 
dipositades durant anys.

Encara ens queda molta 
feina per fer. Doncs, s’ha 
d’aprofundir en la neteja 
de les parets exteriors i 

consolidar les parts més 
malmeses.  Ens agradaria 
també fer una tanca 
perimetral i poder senyalitzar-
lo. És per això que qualsevol 

persona que vulgui col·laborar 
en aquesta tasca serà 
benvinguda. Només cal que 
ens ho faci saber, segur que 
li donarem feina i algun bon 
esmorzar.

Volem també 
agrair les 

explicacions 
d’en Miquel 

Serrabasa del 
Jutglar pel 
record que 
ell encara 

té d’aquest 
indret i de com 

funcionava 
per poder 

conservar els 
glans.

Aquí teniu algunes fotos 
de l’aljub. Veureu com 
és realment interessant 

recuperar-lo!

“Aljub” del Jutglar

Fotos: Pep Garriga
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Racons de la nostra Història

Probablement, molts de 
vosaltres no heu sentit a 
parlar mai del roure de la 
creu (igual que jo fa uns anys) 
per això us en vull fer cinc 
cèntims.

Antigament les nostres 
contrades estaven farcides 
de camins i corriols que en 
més o menys mesura servien 
habitualment per anar d’un 
lloc a un altre, igual que ara 
però sense cotxe.

Existien diferents tipus 
de camins en funció de 
les necessitats, corriols 
que només hi transitaven 
persones, camins de bast 
per animals amb sàrries, 
camins carreters per passar-
hi amb els carros , camins 
ramaders per passar-hi amb 
els ramats, o camins rals o 
reials que habitualment unien 
poblacions importants.

 

Un dels camins de bast que 
passava pel nostre municipi 
venia de la Vall de Sau i 
arribava fins a Vic passant 
per Savassona.

Sembla ser que un familiar 
del Ferrer de Sau,  va anar 
a mercat a Vic per vendre 
algun animal, potser una 
mula o algun ruc. Tot apunta 
que el tracte va ser bo i 
tornava cap a Sau amb 
alguns diners a la butxaca, 
però desgraciadament algú, 
sabedor que la venta havia 
estat fructífera, li seguia els 
passos.

En un indret entre Savassona 
i el collet de Ventaiola, 
passada la graonada del 
Castell i  vora el torrent, va 
ser sorprès per un o uns 
atracadors que li volien robar 
els diners. A resultes de la 
topada el marxant va ser 
apunyalat i els astracans van 
marxar amb el botí.  

El pobre veí de Sau malferit, 
tot i que va ser auxiliat per 
algun veí de la Garriga va 
morir dessagnat en aquell 
mateix indret.

En record d’aquest tràgic 
incident els familiars van 
clavar una creu de ferro en 
un roure. Avui dia, per sort, 
encara existeix i per això 
d’aquest arbre força vell i 
malmès s’anomena el Roure 
de la Creu.

Descriure com arribar en 
aquest indret no és gens fàcil, 
sobretot si no es coneix una 
mica la zona. Aquest camí 
comença vora l’aparcament 
de Sant Feliuet i baixa cap al 
torrent del Castell, surt  a la 
carretera del Parador entre 
la cruïlla de Fussimanya 
i el Verdaguer del Puig 
d’en Roca. Després de la 
graonada del Castell i un cop 
travessat el torrent, trobarem 
el Roure de la Creu a uns 
200 metres a l’esquerra. Està 
força tapat de bardisses, i 
és complicat veure la creu 
clavada al roure. Amb una 
mica de paciència segur que 
la trobareu.

Aquesta és la informació 
que jo tinc d’aquest fet, 
però agrairia que si algú té 
més dades m’ho fes saber. 
Gràcies.

Antoni VilàEl Roure de la Creu

Fotos : Antoni Vilà
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L’equip de l’ ONG Insolàfrica  
us vol donar a conèixer  les 
activitats que s’han portat 
a terme el primer trimestre 
d’aquest any 2015.

•	 Assemblea de socis per 
donar a conèixer tant les 
activitats de l’any anterior 
com l’estat de comptes.

•	 Sortida d’un contenidor 
cap a Camerun carregat 
de: material sanitari, 
roba, sabates, joguines, 
fotocopiadores, material 
oficina i escolar, 
ordinadors, cadires, 
prestatges ...... Ha tardat 
tres mesos però tot el 
material ja s'ha repartit.

•	 Pou d’aigua i castellet per 
abastir a l’escola i a tot el 
veïnat d’Ebome.

•	 Desfilada de tots els 
alumnes el dia 11 de 
febrer, dia de la joventut i 

gran  festa a Camerun. I 
també el dia 20 de maig 
que és el dia de la Festa 
Nacional de Camerun. 
Per ells és un deure i un 
orgull.

•	 S’ha portat a terme el 
primers curs de cures 
pal·liatives, fet per  
“Paliativos sin Fronteras”. 
Assistència d’alumnes, 
metges, personal sanitari 
de diferents hospitals i 
centres de salut 

•	 Visita sorpresa del 
Delegat del Ministeri de la 
Salut amb un resultat molt 
positiu. 

•	 Assistència a la festa de fi 
curs de l’escola maternal 
de Mpangou, la qual 
Insolàfrica ha ajudat tant 
a nivell de reformes de 
construcció com donació 
de material divers.

•	 Insolàfrica va estar 
seleccionada i va rebre 
la Menció en els premis 
d’obra social Beyond 
Building Barcelona 
CONSTRUMAT. 

Ens podeu seguir a través de 
la nostra pàgina web:
www.insolafrica.com, 
on anem actualitzant 
periòdicament!!!!

Insolafrica
Antoni Vilà Link a Web :

Fotos : Insolafrica

http://www.insolafrica.com
http://www.insolafrica.org/
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En persona
Roger CassanyMa. Teresa Funoll

Entrar a casa seva és entrar en 
un petit museu de Tavèrnoles. 
Fotografies del poble amb 
menys de la meitat de les 
cases, plats, quadres (amb 
menció especial i estima, 
per part de l’amfitriona, de 
les tres oques de la Núria 
Pagespetit)… Però tot i que 
costa de creure, som a Roda.

La Teresa de la Cadena, 
nascuda 
al Reguer i 
masovera 
de la Cadena durant més 40 
anys, ha viscut tota la vida a 
Tavèrnoles. De fet, què coi, 
encara hi viu, tot i que ‘s’està’ 
a Roda des de fa 8 anys. 
Conversem amb ella a la taula 
del jardí, amb vistes al Ter.  
Al costat, una mata de farigola 
(recollida a Casserres); un 
taronger (regal d’una filla); 
dues oliveres (del bateig d’un 
dels néts); i, mig amagada, 
una planta de fonoll, que de 
seguida m’adono que és tant 
formosa i sorneguera com qui 
la rega cada dia. ‘També calia 
fer algun homenatge al meu 
cognom, no?’.  
Respostes directes i sense 
embuts. Sense escatimar ni un 
gram de tendresa ni d’emoció. 
I amb tanta nostàlgia que les 
paraules, algunes, potser s’han 
perdut pel camí.
—Què trobeu a faltar de 
Tavèrnoles?
—Tot. Ho trobo a faltar tot. 
Jo ara estic sola i, d’ençà 
que em falta el meu home, a 
vegades agafo el cotxe i no li 
pas de dir on ha d’anar. Cap a 
Tavèrnoles. Hi va tot sol. Arribo 
a Savassona, camino una mica 

fins a Sant Feliuet, quan hi ha 
bolets cap a Santa Margarida, 
n’estic més que enamorada…
—Quants cops a la setmana 
veniu a Tavèrnoles?
—Com a mínim un, perquè hi 
vaig a missa.
—Dona, ara que viviu a 
Roda, no aneu a missa a 
Roda?
—No hi he anat mai, no m’hi 
han vist mai i no m’hi veuran 
pas mai. Jo, la missa, a 
Tavèrnoles. I festa i festeta 
que hagi a Tavèrnoles, si puc 
hi vaig. I ara que ens han 
arreglat el davant de la rectoria 
i que podem voltar tot l’absis, 
encara hi vaig amb més 
gust. A vegades després de 
missa vaig a l’aparcament per 

darrere, baixant pel 
Call. 
—Heu viscut 63 

anys a Tavèrnoles. Quines 
són les principals coses que 
heu vist canviar?
—Moltes coses. De bones i 
de dolentes, com a tots els 
pobles.
—Va, comencem per una de 
dolenta…
— Doncs mira, Tavèrnoles 
ha estat durant molts anys un 
poble deixat de la mà de Déu. 
No evolucionava i no es podia 
créixer a Tavèrnoles. Ha estat 
durant massa temps un poble 
immòbil. I ho he patit molt.
—Això ha canviat?
—Darrerament s’han començat 
a moure moltes coses, i me 
n’alegro. Però mira, per contra, 
jo he hagut de marxar i ara sóc 
a Roda i també per desgràcia 
dels meus fills cap no viu a 
Tavèrnoles…
—I una de bona?
—S’ha endreçat el poble. 
Convenia, i molt! Tot i que 
encara no està acabat. Però 
mireu, a vegades sento a 
missa que la gent diu: ‘ostres, 
mireu com ha canviat aquest 

poble, que net i bonic que el 
tenen ara’. I a mi em fa goig de 
sentir-ho. 
—Digueu-nos una cosa que 
li diria a l’alcalde si fos aquí 
ara mateix?
—Li diria que tirés endavant i 
que bona feina. Però sí que hi 
ha una cosa, que a més a més 
ja li he dit, que no m’agrada: 
l’entrada del poble, que és 
estreta. Coi, les entrades dels 
pobles han de ser amples i si 
allà t’hi trobes un autobús que 
surt i tu vols entrar, no passeu, 
prou feina tens per poder girar!
—Escoltant-vos i veient casa 
vostra ja es veu que sou una 
enamorada de Tavèrnoles…
—És clar! Penseu que a 
Tavèrnoles jo hi he estimat, 
m’hi he sentit estimada, hi he 
viscut sempre i m’he fet meu 
el poble. Ara m’estic a Roda, 
però sóc de Tavèrnoles i això 
no m’ho treurà mai ningú. He 
mantingut tots els amics que 
hi vaig deixar. I quan vaig 
tenir la desgràcia de perdre el 
meu home, hi van haver dues 
famílies de Tavèrnoles que no 
em van deixar.  
Venien a casa i m’obligaven a 
fer coses. Ara els ho agraeixo 
molt. Em van aixecar quan 
més ho necessitava, per molt 
que aleshores em costés de 
veure. M’enrecordaré tota la 
vida. La gent és el millor de 
Tavèrnoles. Tavèrnoles, que no 
me’l toquin! Ni l’accent ni la v 
baixa!
—Per això últim, no patiu…
—Oh, que no pateixi… Hi 
havia un temps que es deia 
amb b alta. No ens n’oblidem 
pas, eh! Penseu que quan 
jo anava a estudi era tot en 
castellà.
—Dona, no creieu que això 
ja ho tenim guanyat? Aviat ja 
serem un estat nou, no?
—Tant de bo! Hi confio molt. 
Però, sabeu què, deixem 
passar el 27S i en parlem el 
28…

‘El millor de Tavèrnoles 
és la gent’

Foto : Roger Cassany
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    Joaquim Montañà 
Membre de la Colla del Senglar de les GuilleriesEl Cabirol

Bona cacera

Benvolguts veïns, us 
vull explicar com cacem 
aquesta espècie cinegètica 
i concretament en la nostra 
zona.

Per començar cal dir-vos que 
el cabirol és una espècie 
que va ser reintroduida als 
nostres boscos fa relativament 
pocs anys, sobretot des del 
Moianès. 

Degut a la seva bona 
adaptació als nostres 
boscos es pot dir que s’ha 
distribuït pràcticament a 
tot el territori de Catalunya. 
La seva població ha anat 
augmentat exponencialment 
i això fa pocs anys va portar 
a la Generalitat a prendre la 
decisió de poder començar 
a caça aquesta espècie en 
algunes zones del territori 
i tenint en compte unes 
limitacions concretes.

A causa d’aquest fet 
actualment la conselleria de 
Medi Ambient subministra 
uns precintes a cada zona 
segons la densitat de cabirols 
observada en ella. Aquests 
precintes corresponen al 
nombre de cabirols, tant 
mascles com femelles, que 
es podem caçar per tal de 
preservar l’espècie. 

Dins l’ordre de vedes 
que publica cada any la 
Generalitat, podríem dir que 
la caça del cabirol ens la 
reparteixen en dues èpoques 
durant l’any.  

Per una banda, es pot caçar 
durant la temporada general 
com les altres espècies (conill, 
senglar,…) amb les seves 
limitacions. 
I, per altra banda, es poden 
caçar només els mascles 
durant els mesos d’abril a 
agost aproximadament, i  a 
l’acostament. 

Pels que no ho sàpiguen, 
els mascles els podem 

diferenciar de les femelles 
perquè porten banyes 

(almenys aquesta època), 
mentre que les femelles mai. 

L’acostament, vol dir, que 
es caça en solitari, hi ha un 
caçador sòl, sense gossos, 
a l’aguait, esperant en les 
indrets on pot sortir el cabirol, 
i que a més sigui mascle. 
És una modalitat de caça 
que guanya adeptes , que 
es caça a primera hora del 
matí i cap el tard, la sensació 
que tens a l’estar sol al bosc, 
veient sortint o ponent el sol, 
escoltant els ocells, veient 
altres especies d’animals ( 
guilles, senglars,…), estant 
en contacte directe amb la 
natura , passem unes estones 
molt intenses i boniques. Per 
aquest motiu, ens heu vist 
pels nostres boscos voltant 
amb rifles fora de l`època 
normal de caça, esperant no 
molestar ningú.Això demostra 
que fent les coses ben fetes, 
natura i caça són totalment 
compatibles i que els 
caçadors no som tan dolents 
com ens pintem.Per últim, ja 
estem a punt de començar 
una nova temporada de caça, 
esperem que sigui tant 
profitosa com l’anterior.

Foto : www.lallena.cat

Foto : www.cotocastelldans.es
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Intel·ligència Emocional
   Montserrat Sala 

Herboristeria l’Espiral, Folgueroles

Contes infantils i juvenils
Mar Crous

Autoestima alta, segona part.

Continuant amb l’últim article 
sobre l’autoestima alta, el 
pas més important que hem 
d’aconseguir per tenir una alta 
autoestima alta és admetre 
que hi ha moltes coses de 
nosaltres mateixos que ens 
agraden. 

Perquè fem èmfasi en això? 
Doncs perquè les persones 
tenen por a admetre que dins 
seu tenen punts forts. És 
possible que hi hagin algunes 
coses que ens agradin més 
que d’altres. 

Totes les persones tenen 
trets que els hi agraden de sí 
mateixos. 

Les persones amb 
l’autoestima baixa “saben” que 
dins d’elles hi ha moltes coses 
que els hi agraden, però no 
ho admeten, pensant que si 
ho fan pecaran d’egoistes o 
seran rebutjats pels demés 
(“què pensaran de mi si saben 
que m’agrado a mi mateix?”) 
o (“sóc egocèntric per pensar 
que sóc bo en alguna cosa”).

És fàcil confondre auto 
acceptació amb 

egoisme. 

Perquè ens han ensenyat 
que hem d’estimar els 
altres més que a nosaltres 
mateixos, però la realitat 
és que no és possible 
estimar algú si primer no 
t’estimes a tu mateix. Com 
puc mostrar respecte pels 
altres si primer no mostro 
respecte per mi mateix? 

Per tant, acceptar-se un 

mateix indica una actitud per 
la qual sóc conscient que 
estic viu, que existeixo, que 
formo part de l’existència. 

Admetre que hi ha coses en 
el meu interior que m’agraden 
suposa haver de canviar la 
meva postura davant la vida, 
davant els demés, i sobretot, 
davant meu. 

Aquesta auto acceptació 
és l’inici per admetre la 
responsabilitat de viure 

conscientment. 

Us animo doncs que reforceu 
aquest aspecte, que sapigueu 
distingir en el vostre interior 
allò en el que sou bons, els 
vostres punts forts i que no 
intenteu ocultar-ho, perquè 
una persona que sap que té 
punts forts dins seu reflecteix 
a l’exterior un posat de 
seguretat que es transmet 
sense paraules i que, els 
demés capten sense saber 
que té el seu fonament amb 
aquesta actitud interna.

‘Heima es hogar en islandés’ 
és un llibre que tracta d’una 
noia anomenada Laura, que 
pateix una estranya malaltia 
que no li permet veure els 
colors, o sigui que veu la 
vida en blanc i negre. 

Els seus pares només es 
fan que barallar i ella acaba 
de tallar amb el seu novio, 
per això decideix escapar-
se amb el primer avió que 
trobi a l’aeroport, que resulta 
que la seva destinació és 
Islàndia.

Allà coneixerà a l’Orri i en 
Guðjon, on junts iniciaran un 
viatge per l’illa. El que ella no 
s’espera és que amaguin un 

secret impossible de creure.

Personalment, m’ha 
encantat. És un llibre que 
ho té tot: intriga, fantasia, 
realisme… 

Té algun gir molt inesperat i 
els personatges estan molt 
ben definits. 

Laia Soler, nascuda a 
Lleida, va ser premiada 
en la primera edició del 
Premi Literari ‘LA CAIXA’/
PLATAFORMA amb  ‘Els 
dies que ens separen’.

HEIMA ES HOGAR EN ISLANDÉS,  de Laia Soler
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Misteris de casa nostra
Josep Colomer

És difícil encertar el moment 
de cedir el lloc a les noves 
generacions, perquè a 
vegades és prematur, i altres 
t’adones que potser és 
massa tard, ja que estem en 
època de canvis i  crec que 
també cal en la Rella.  
Tenim joves al nostre 
municipi molt ben preparats 
per col·laborar en la nostra 
estimada revista i no voldria 
fer una barrera per les noves 
incorporacions. 

És una revista on tots hi 
tenim el dret a participar. 
Durant aquests anys he 
explicat algunes de les 
històries del poble, però els 
misteris segueixen presents: 
la vida i la mort, el temps i 
l’espai, el fanatisme en la 
religió, la política, la ment 
humana... 
Mai he parlat de les misses 
negres a Sant Pere de 
Casserres als anys 70: d’una 

llum que va creuar el nostre 
municipi fins a desaparèixer 
al bosc de Sant Feliuet; d’uns 
francesos de sang blava 
guiats per un clarivident que 
buscaven un avantpassat 
enterrat a Tavèrnoles al 1950; 
del simbolisme en el sacrifici 
en la Pedra de l’Home; de les 
psicofonies que vaig gravar 
al cementiri la Nit de Sant 
Joan...

Avui per primer i potser 
per últim cop parlaré d’un 
misteri que ha estat resolt. 
Set anys enrere quan l’Albert 
Pratdesaba preparava el Pla 
Director Històric i Arqueològic 
de Tavèrnoles i Savassona, 
em vaig assabentar dels tres 
indrets al nostre municipi 
declarats Bé Cultural 
d’Interès Nacional. 

Són coneguts i protegits 
la Pedra de l’Home i la de 
les Bruixes, però la Pedra 
del Roquet no es coneixia 

la seva ubicació, i fins i tot, 
veïns i arqueòlegs no en 
sabien res. 

El posterior canvi al consistori 
no va avançar en la recerca 
de la Pedra i tampoc quan es 
va fer el recull o inventari del 
patrimoni cultural. 

Després de set anys amb 
una conversa informal amb 
el cap d’excavacions de 
la Generalitat en va donar 
informació detallada i les 
coordenades. 

La Pedra del Roquet està 
ubicada al peu de les 
Piscines i envoltada de 
conreu. Té un gravat iber en 
forma de cercle amb radis 
desiguals que es va declarar 
BCIN al 1960.  
 
Cal agrair al grup de 
conservació del patrimoni 
i el Regidor de Turisme per 
les tasques de neteja.

Va ser home de pau i de 
seny. Aquestes qualitats, 
valuosíssimes, les va 
exercitar professionalment i 
humanament durant el seu 
llarg període com a Jutge de 
Pau i com a patriarca d’una 
casa on confluïen família i 
clientela.

La seva presència va 
institucionalitzar “la taula” de 
Can Janot. En Joan apreciava 
la companyia, escoltava molt i 
parlava quan tocava. 

Tinc un record viu i plaent de 
les estones que, una tarda 
de tant en tant, vaig passar 
ficada en el relat de les seves 
vivències. 

Una vida fructífera. Una vida 
forjada en el treball, en la 

lluita per reeixir a desgrat dels 
temps difícils, en la il·lusió, 
també, i en el convenciment 
de les pròpies capacitats.

Va estimar, va enyorar... Ah, 
enyorava tant la Rosa!...

Sentir-lo explicar episodis de 
la seva infantesa a la beneïda 
Vall d’en Bas em resultava 
interessant com si llegís les 
pàgines d’un bon llibre. 

La riquesa del seu lèxic, 
patrimonial (celebrat i recollit 
pel filòleg Jordi Dorca), la 
riquesa del seu llenguatge, 
dic, em tenia el cor robat. 

En l’actual context on la 
paraula es troba sotmesa als 
capricis d’una tecnologia que 
l’esmicola i no li permet d’anar 

més enllà d’un utilitarisme 
pobret i alegret, em 
confortava retrobar el valor i 
el just significat de paraules i 
de frases coherents, vives i, 
tanmateix, abocades a l’oblit. 

Una conversa amb en Joan 
sempre era enriquidora. 
Deixava empremta.

El penso allí, atent i discret 
alhora, assegut al banc de la 
taula llarga. 

El veig amb el posat tranquil 
que li fou característic. El veig 
amb la seva innata saviesa i 
la bonhomia que l’adornava. 
El recordo amb afecte i 
respecte. 

En parlo amb un profund 
agraïment.

A en Joan Colomer
Pilar Cabot



16

La
 R

el
la

 d
e 

Ta
vè

rn
ol

es
  N

º3
2

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.

Hem recorregut ja la meitat 
de l’any 2015, un any que 
malgrat la percepció que 
tinguem, la majoria de mesos 
han sigut més normals del 
què ha semblat. Destacaria 
que l’abril i maig ha plogut una 
mica menys de l’habitual, i 
que el mes de maig també ha 
sigut més càlid que la mitjana, 
assolint enguany un record de 
Tª màxima de 33,7ºC, que per 
ser el maig deu n’hi dó.
El què si està essent 
excepcional és aquest juliol, 
que es recordarà durant anys. 
Una de les onades de calor 

més excepcionals que es 
tenen registres. A Tavèrnoles 
hem tingut 29 dies seguits 
amb temperatura màxima 
superior als 30ºC. Des del 
dia 26 de juny fins el dia 24 
de juliol. El dia 7 de juliol vam 
assolir el record històric de 
Tª màxima de l’estació amb 
39,7ºC.
Aquesta onada de calor 
excepcional l’hem patit 
especialment per les 
temperatures màximes, ja que 
a les nits les temperatures 
mínimes han baixat fins als 16 
i 18ºC.

A continuació us faig 
un resum de com s’han 
comportat les temperatures 
màximes d’aquest 29 dies 
infernals:

Tots aquest dies sense precipitació fins el dia 19 de juliol, on es va canviar una mica  la tendència 
amb l’aparició de tempestes de tarda, que va portar a una normalització de les temperatures, que 

no suavització ja l’Agost també ha sigut càlid però dins la normalitat. 
La temperatura mitjana durant el juliol ha sigut de 25,4ºC (rècord absolut de l’estació) superant en 

0,8ªC l’agost del 2003 i en 0,9ºC l’agost del 2012.
Cal fer incís en el dèficit pluviomètric d’aquest any que actualment és d’aproximadament uns 100 
L/m² respecte la mitjana en aquestes dates. No és un any de sequera, de moment, veurem com 

es comporta a la tardor. 
Fins a dia 31 d’agost portem recollits 457,2 L/m².

Foto : Pep Garriga

TEMPERATURES 
MÀXIMA 

Nº DE DIES 

Entre 30 - 32ºC 0 

Entre 32 - 34ºC 14 

Entre 34 - 36ºC 9 

Entre 36 - 38ºC 4 

Entre 38 - 40ºC 2 
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Receptes
Costelló de Porc Rostit

•	 1kg. Costelló de porc
•	 1 ceba
•	 2 grans d’all
•	 2 tomàquests madurs
•	 Unes rames de farigola fresca
•	 ½ got de brandi (conyac)
•	 Pebre negre
•	 Oli d’oliva
•	 Sal
•	 Variants
•	 S’hi pot afegir una rama de romaní 

fresc
•	 Es pot acompanyar d’alberginies o 

carxodes arrebossades

Ingredients: 
4 persones

Receptes de la Memòria
Còctel de Gambes Antonia Alibés

• Enciam.
• Gambes cuites pelades.
• Tomàquets.
• Pebrot vermell.
• Barretes de cranc.
• Tonyina.
• Ous.
• Arròs o pasta.
• Condiments al gust.

Ingredients: 

Saleu i empebreu la carn, tallar la ceba en 
juliana, els tomàquets per la meitat.Ara en 
una cassola amb un dit d’oli… enrrosirem la 
carn pels dos cantons. Un cop estigui la carn 
daurada, incorporarem la resta d’ingredients, la 
farigola, el romaní, la ceba, l’all i els tomàquets. 
A continuación, flambejarem els nostre rostit 
amb una mica de brandi.

Un cop consumit tot l’alcohol del brandi, 
afegirem aigua fins gairabè cobrir la carn, 
un polsim de sal, una bona remanada i ho 
taparem a foc mitjanet, que s’hi estarà una 
hora i quart mes o menys.

De tant en tant, aneu punxant la carn per 
comprobar si ja ès ben cuita. 

Si cal, podeu afegir miquetes d’aigua 
calenta i clar, rectifiqueu tambè de sal.

Un cop cuit, es recomanable deixar reposar 
el guisat 24 hores

Rentem l’enciam ben net i el centrifuguem, si 
no tenim centrifugadora, el deixem escórrer, és 
molt important que no hi quedi gens d’aigua. 
Llavors es tracta de tallar ben petit l’enciam, el 
tomàquet i el pebrot. Tot això ho posem dins 
d’un bol, hi tirem oli i ho salem al gust.
Bullim els ous, un cop cuits els pelem i els 
deixem refredar. Un cop freds, els passem pel 
rallador de manera que quedaran unes virutes. 
Ho reservem en un plat.
Tallem el cranc a trossets de centímetre més o 
menys així no es trencarà, si no el podem tallar 
abans que es descongeli. Afegim el cranc, la 
tonyina i l’ou ratllat al bol on ja hi ha l’enciam, el 
tomàquet i el pebrot.
Aquest còctel es pot fer tan amb arròs com 
amb pasta petita de colorins, això al gust de 
cada un. És important que sigui ben fred/a. 
Quan estigui a punt, ho afegim a la barreja i 
llavors es tracta de condimentar-ho o bé amb 
maionesa, salsa rosa, cúrcuma, curri, oli, 
vinagre, pebre…Es ben remena tot, de manera 
que el condiment quedi ben repartit.  
Ho podem servir en copes i damunt hi posem 
les gambes pelades.
Esperem que us hagi agradat i que us animeu 
a provar-ho a casa!!!!!!!!
Bon profit!!!!!
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Acords de plens

Ple	  extraordinari	  de	  13	  de	  març	  de	  2015

Aprovació de la modificació de la Comissió municipal de delimitació territorial þ þ þ

Ple	  ordinari	  de	  27	  d'abril	  de	  2015

Validació del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tavèrnoles þ ý* þ
Sorteig i designació dels membres de les meses electorals del municipi de
Tavèrnoles per a les Eleccions municipals del proper 24 de maig. þ þ þ
Aprovació de formulació de proposta al TSJ de Catalunya per al nomenament de
Jutge/essa de Pau Titular de Tavèrnoles þ q þ
Aprovació de conveni a subscriure amb el Consell Comarcal d’Osona, d’assistència
tècnica per a la direcció facultativa de les obres del projecte “Tram de col·lector
d’aigües residuals a la zona de les piscines de Tavèrnoles.

þ þ þ
Aprovació d’acceptació de cessió onerosa, en execució del planejament, de porció
de terreny al carrer Montseny per a alineació del vial þ q þ
Aprovació de declaració de disponibilitat dels crèdits relatius del Capítol I del
pressupost de despeses corresponents a la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012 del personal i aprovació del seu abonament

þ þ þ

Ple	  extraordinari	  de	  6	  de	  juliol	  de	  2015

Establiment del règim de sessions ordinàries del Ple municipal. þ þ þ
Constitució dels grups polítics municipals þ þ þ
Designació dels membres corporatius a òrgans col·legiats i institucions de les que
forma part l'Ajuntament þ þ þ
Aprovació del règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de
la corporació þ þ þ
Creació de la Comissió Especial de Comptes þ þ þ
Designació de membres de la Comissió municipal de delimitació territorial þ þ þ
Aprovació inicial de modificació de la plantilla de personal þ þ þ
Aprovació inicial d'expedient de modificació del vigent pressupost municipal, en la
modalitat de suplement de crèdit i transferència entre partides þ þ þ

* Dos regidors del TAV van abstenir-se i el tercer va votar-hi en contra
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Amb el convenciment 
que pel sol fet de ser 
ciutadans tenim el deure 

de participar en el debat polític, fent  
en la mesura que poguem la nostra 
aportació a la “ res pública” que vol 
dir “de tots”, i que sense un punt de 
radicalitat i compromís social no 
s’aconsegueix res que sigui sòlid i 
durador. 
Ho farem des de les 4 regidories 
que ens han ofert CIU, que són 

Participació Ciutadana, Boscos, 
Lleure i Turisme.
A Tavèrnoles Actiu no existeixen 
jerarquies, tots valem el mateix, 
però no per el mateix, per tant hem 
adaptat les persones a les tasques 
que haurem de fer, per tant, en 
Pep Garriga serà el regidor de 
Participació Ciutadana, Boscos i 
Turisme, la Judit Fàbregas estarà al 
capdavant de la regidoria de Lleure. 
Si ens haguessin ofert hisenda no 

tingueu cap mena de dubte que de 
regidora hi hauria la Pilar Muntal, 
si hagués sigut benestar social la 
Núria Serra o esports en Pep de la 
Mora.
Treballarem amb lleialtat i 
compromís per aplicar el nostre 
programa, i per fer entre tots un 
poble participatiu que aculli les 
diferents sensibilitats i reculli les 
diferents veus.

El resultat de les 
eleccions ha set una 
sorpresa per tothom.  

La següent sorpresa va ser la 
proposta de govern unitari. Des 
d’esquerra ens atrevim a valorar el 
resultat de les eleccions, el govern 
unitari encara està molt verd i a més 
de vacances.  
El govern unitari el valorarem 
després que hagi tingut més rodatge 
i s’hagi demostrat la unitat de govern 
amb fets i accions i no només amb 
paraules com fins ara. Tot i que 
ens permetem fer l’apunt que no 
creiem en les majories absolutes  
i, que voler incorporar a les altres 
forces polítiques esperem que no 
sigui només un gest per quedar 
bé de cara a la galeria, una de les 
especialitats de la gestió municipal 
dels últims anys. 
El tema doncs quedarà amb el 
resultat de les eleccions, una 
sorpresa, o no, ja que les enquestes 
es fan molt ràpid en un poble com el 
nostre i s’ha notat molt la diferència 
de gestió del màrqueting de les tres 

forces polítiques del poble. 
Esquerra en les últimes eleccions 
va donar suport al govern de CIU. 
Durant tota la legislatura hem actuat 
amb coherència donant suport a les 
iniciatives que hem cregut bones 
pel poble. Hem permès i ajudat a 
que es fessin coses per millorar el 
benestar de tots els tavernolencs, 
el nostre suport ha servit per ajudar 
al poble i que es fessin millores 
positives pensem per tothom o 
si més no la majoria. El que no 
hem fet ha set la foto, una foto de 
cada vot per tirar endavant una 
iniciativa, aprovar un pressupost de 
unes obres o un projecte per l’any 
següent. Ens ha faltat la foto. 
Hem fet que de retruc convergència 
tingués una majoria absoluta, ja que 
la falta d’oposició que ha fet TAV, 
àrida de propostes durant els 4 anys 
al nostre grup i al poble en general 
ha aconseguit que s’enfonsés en 
vots i convergència guanyés més 
simpatitzants gràcies a la bona 
publicitat. 
Vendre’s bé és important i hi ha 

qui en fa més publicitat i hi ha qui 
menys… La campanya electoral, 
que alguns la van començar fa un 
any de cara a la galeria amb premis 
i fotos constants, obres, asfaltat i 
fins i tot un parc infantil… n’és una 
mostra. El resultat electoral un 
efecte colateral. 
No hi ha hagut cap tema candent 
durant la legislatura ja que vam 
donar suport al POUM, el resultat és 
una mostra que les coses s’han fet 
bé, s’ha millorat i progressat i s’ha 
premiat amb la majoria absoluta a 
l’anterior equip de govern. Lògic. 
Nosaltres continuarem sent 
la pedra a la sabata i vetllant 
perquè els interessos de tots els 
tavernolencs es mantinguin en 
equilibri. Intentarem a més que el 
govern unitari i totes les propostes 
interessants es duguin a terme 
amb coherència i transparència i 
esperem sobretot, que no tot quedi 
en una foto.

La foto que ens interessa és la 
d’un poble millor per a tothom.

Voldríem començar el 
nostre escrit agraint a 
les 216 persones que 

el passat 24 de maig van exercir 
el seu dret a vot en les eleccions 
municipals de Tavèrnoles. I també, 
molt especialment, a les 114 que 
van donar-nos de nou confiança 
i que han permès a la llista de 
Convergència revalidar l’alcaldia.
Per nosaltres és una immensa 
satisfacció, i alhora una 
responsabilitat molt gran, haver 
assolit uns percentatges tan alts 
de vots que s’han traduït en una 
majoria absoluta a l’Ajuntament de 
Tavèrnoles. Modestament volem 
interpretar aquests bons resultats 
com una validació a la feina feta 

durant la passada legislatura i com 
una empenta a continuar amb 
la bona gestió duta a terme des 
del govern municipal. Una gestió 
que sovint hem resumit amb dues 
paraules, endreçar i dinamitzar.
Pel que fa al govern unitari, aquesta 
ha estat una obsessió del nostre 
grup poder-lo garantir. Ja l’anterior 
legislatura vam obrir les portes a la 
resta de grups per entrar a treballar 
des de l’equip de govern, i estem 
satisfets que aquesta vegada la 
resposta hagi estat positiva. Tot i 
que el nostre candidat a l’alcaldia 
no va rebre el suport de tots els 
regidors que han entrar a l’equip 
de govern, vam decidir apostar 
fermament pel govern unitari, 

a fi de poder establir els ponts 
de confiança necessaris entre 
els tres grups municipals que el 
formen. Valorem la pluralitat com 
una qualitat indispensable per 
poder tirar endavant els projectes 
de govern, i també la honestedat. 
És per aquest motiu que vam 
demanar als grups de TAV i ERC 
en quines regidories es trobarien 
més còmodes treballant i va ser 
sobre les respectives propostes 
que l’alcalde va distribuir el cartipàs 
municipal. 
Serà només amb el temps i la 
feina feta que es podrà valorar 
l’encert, o no, d’aquest format de 
govern unitari.

Política Municipal
Valoració resultats eleccions i govern unitari
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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:

• Perruquera
• Educadors/es Socials
• Mestre d’Educació Infantil
• Feina a l'estranger 

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

Naixements i defuncions

Del 28 de febrer al 27 d’agost del 2015
 
Defuncions:
Pere Serrat Solà, 
Mas La Bauma, 15/8/2015

Habitants a dia 27 d’agost de 2015:
164 homes,158 dones.

En els seus ulls hi brilla una joventut que els 
anys no marceixen; i les mans els vessen de 
flors, d’estrelles i colors.
Son “les nenes”, les dones que han contribuït a 
convertir el Centre Cívic en un espai d’art i de 
companyonia. Generoses com són, i amb un 
clar concepte del que significa pertànyer a un 
veïnatge, posen el cor, la il·lusió i la feina (que 
no és poca) a fer feliços la resta de vilatans.

Certament, bona part de les seves creacions 
són pensades per a tots nosaltres: Pessebre, 
figuretes, roses de Sant Jordi, targetes, rams 
i més coses. Per la part que em toca, vull 
esmentar el meravellós ram que em van oferir 
i que és fruit d’un laboriós treball artesanal, 
delicat i bellíssim. El tinc, el ram. El contemplo, 
el gaudeixo. Les flors, multicolors, m’il·luminen 
el menjador i els dies.

Si ara i aquí no detallo els noms de “les 
nenes” és per no deixar-me’n cap al tinter. Diré 
només el de la besàvia guapa i entranyable: 
Francisca. I que sigui un homenatge per a ella 
i per a totes i cadascuna d’aquestes dones que 
valen més or del que pesen.

Gràcies, maques. Us estimo.

Les “Nenes”

Pilar Cabot

http://www.tavernoles.cat/public/actualitat/la-rella/
www.facebook.com/LaRellaTavernoles
https://twitter.com/SergiDachs
http://www.oficinajoveosona.blogspot.com

