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Al fons, els cingles i la seva tel.lúrica força. Fora de l’objectiu, però a la vora,

els vestigis de Santa Margarida. En primer pla la solitud: La vaca.

No hi ha paisatges muts. Tots els paisatges parlen.

Pilar Cabot

Foto : MésImatgeDigital

Entrevista a Cesc Dachs 
Veí, Ramader i Caçador

Casal d’estiu de Tavèrnoles
Pag. 12

Foto : MésImatgeDigigital
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El camp fondo

Mas Sabaters

Foto : @draude21
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Just abans de 
les vacances 
d’estiu ens 
arriba una 
nova edició 
de La Rella; 
una bona 
oportunitat per 
fer un repàs 
de l’actualitat 
de Tavèrnoles 
dels darrers 6 
mesos i que la 
nostra revista 
s’encarrega de 
recopilar.

A nivell de gestió municipal voldria 
destacar la confirmació que 
l’Ajuntament de Tavèrnoles ha rebut 
per part de la Diputació de Barcelona 
de finançament pels projectes 
principals de legislatura. 

Estem parlant de 188.000 € que 
ens han de permetre executar les 
obres de reasfaltat de carrers i la 
construcció d’un espai cobert, així 
com una part important de l’obra de 
reurbanització del Carrer del Mig.

Cara a la tardor des de l’equip de 
govern es presentarà el Programa 
d’Actuació Municipal per al que resta 
de legislatura i s’iniciarà el procés de 
pressuspostos participatius pel 2017. 

La implicació dels veïns de 
Tavèrnoles és fonamental per definir 
les futures actuacions que es duran a 
terme des de l’equip de govern, i us 
vull animar a tots a prendre’n part ben 
activament.

Abans, però, ens trobarem de ple 
amb la Festa Major: uns dies de 
gresca i disbauxa a Tavèrnoles; de 
retrobament entre veïns i que marca 
clarament l’inici de vacances per a 
molts de vosaltres. Que la gaudiu 
amb molta joia.

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 El  Nou 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

Per tercer any consecutiu el web municipal 
de Tavèrnoles és guardonat a la qualitat i 
transparència dels webs muncipals. 

L’alcalde, Carles Banús, va rebre el guardó 
en l’acte de lliurament del Segell Infoparticipa 
que ha tingut lloc aquest passat dimecres 20 
d’abril a la Sala Moragues del Born Centre 
Cultural i ha estat presidit per Victòria.

Camps, presidenta del Consell Certificador; 
Ferran Sancho, rector de la UAB; i Jordi Foz, 
secretari de Transparència i Bon govern de la 
Generalitat de Catalunya.

Carles Banús es mostra molt satisfet per 
haver pogut revalidar un any més el Segell de 
qualitat i transparència, especialment tenint 
en compte que aquest any s’incrementava 
el nombre d’indicadors, passant de 41 a 
52, i valora especialment el fet de ser l’únic 
municipi de Catalunya de menys de 1.000 
habitants en obtenir el 100% dels indicadors 
avaluats.

L’Ajuntament de Tavèrnoles entre els 25 de tot Catalunya que obtenen el 
100% dels indicadors del Segell Infoparticipa

Foto: Segell Infoparticipa

El dissabte 2 d’abril es va celebrar davant 
l’Ajuntament de Tavèrnoles una matinal d’actes 
entorn a la recollida selectiva. Primer una 
xocolatada per celebrar els bons resultats 
dels darrers 5 anys que han situat el poble de 
Tavèrnoles entre els 5 municipis del país que 
ha recollit més matèria orgànica per habitant. 

Aquest és un fet que ens fa sentir orgullosos i 
que des de l’Ajuntament volem agrair l’esforç 
de tots els veïns alhora que volem engrescar-
los a intentar millorar i assolir el nostre repte: 
l’1% d’impropis.
Els impropis són aquells residus que es posen 
on no toca, un tros de plàstic a la brossa 
orgànica és un impropi. 
A Tavèrnoles, malgrat fer tant bona tria de la 
fracció orgànica, tenim un nivell alt d’impropis 
que a més el darrer any s’ha doblat arribant al 
6%. La major part dels impropis que es troben 
a la fracció orgànica són bosses de plàstic. 

Si fem servir una bossa compostable en lloc 
d’una bossa de plàstic normal, de ben segur 
que evitarem una bona part dels impropis.

Amb la finalitat d’ajudar i facilitar a les famílies 
la seva tasca, durant la matinal és va fer 
entrega als assistents de material informatiu, 
imans de nevera, 30 bosses compostables 
(per a cada habitatge) i cubells d’orgànica per 
a qui ho necessiti. A més es va repartir adob 
natural (compost) fruit del nostre reciclatge.

Matinal informativa per millorar la recollida selectiva de matèria orgànica
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Els Mossos d’Esquadra el 22 d'abril al migdia 
es van personar a l’Ajuntament per demanar 
informació de la moció aprovada en el ple 
municipal del 23 de novembre on es donava 
suport a aquesta resolució.
Davant del requeriment fet per l’Audiència 
Nacional, concretament pel Jutjat Central 
d’Instrucció número 2, el cos de Mossos 

d’Esquadra ha traslladat la petició d’informació 
a l’Ajuntament. 
L’alcalde ha facilitat tota la documentació 
sol·licitada pel requeriment, que ha estat 
una còpia de l’acta i el certificat del decret 
de convocatòria del ple municipal celebrat el 
passat 23 de novembre de 2015.

L'Audiència Nacional investiga l'Ajuntament de Tavèrnoles per haver donat 
suport a la Resolució 1/XI del Parlament, a favor del procés sobiranista

Informacions Municipals

Les papereres estan situades al Camp 
de Futbol i a la zona verda del carrer 
PirineuL’Ajuntament ha instal·lat aquest 
mes d’abril tres papereres per recollir els 
excrements dels gossos amb l’objectiu de 
facilitar als propietaris l’eliminació de les 
defecacions de les seves mascotes i evitar així 
que embrutin els carrers i les zones verdes del 
municipi.
Darrerament s’ha detectat un increment de 
defecacions canines als voltants del Camp de 
Futbol i a la zona verda del carrer Pirineu, llocs 
on habitualment alguns dels veïns del municipi 
treuen a passejar les seves mascotes, i és per 
aquest motiu que s’ha optat per instal·lar les 
papereres en aquestes ubicacions.
Les papereres, de color vermellós amb el 
dibuix d’un gos al frontal, faciliten les bosses 
per recollir els excrements i són el lloc adient i 
indicat per dipositar les restes una vegada han 
estat recollides. 
D’aquesta manera s’evita també que les 
bosses vagin a parar a altres papereres amb 
els problemes que això comporta.
El cost de la instal·lació de les tres papereres 
ha estat 423,5€ i la feina ha anat a càrrec de 
la brigada municipal. 

Des de la regidoria de Salut Pública s’està 
treballant en l’elaboració d’una ordenança 
municipal de tinença d’animals de companyia 
que incideixi en els aspectes relacionats 
amb la seguretat i la salut pública i reguli la 
convivència entre els animals i les persones.

Instal·lades tres papereres per recollir les caques dels gossos

L’Ajuntament de Tavèrnoles assisteix a les Meses de concertació de la 
Diputació de Barcelona
L’Ajuntament de Tavèrnoles aconsegueix 
un preacord d’ajuts amb la Diputació de 
Barcelona per un import de 188.455 € durant 
aquest mandat.
El passat 22 de maig l’alcalde Carles Banús 
i els màxims responsables de la Diputació 
de Barcelona, entre els quals els Srs. Dionís 
Guiteras (vicepresident 1er), Jordi Fàbrega 
(diputat d’infraestructures), Josep Salom 
(diputat delegat d’esports), Xavier Forcadell 
(coordinador general) i Maribel Balbàs 
(responsable dels processos de concertació 
local) van concretar la xifra en una reunió 
celebrada al Consell Comarcal d’Osona.
Aquests ajuts acordats es destinaran a:

• Reasfaltat del C. Pla de les Ballades i C. 
Savassona: 28.563 € a executar l’any 2016

• Construcció d’un espai cobert: 102.434 € a 
executar l’any 2017

• Reurbanització del C. del Mig: 57.458 € a 
executar l’any 2018

https://www.tavernoles.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/el-ple-municipal/acta-ple-23-11-2015.html
https://www.tavernoles.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/el-ple-municipal/acta-ple-23-11-2015.html
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Informacions Municipals

El cap de setmana del 22 de maig es va 
disputar la final comarcal del projecte de 
lleure juvenil El Raid dels AusetansMés de 
130 joves varen representar el seu municipi 
corresponent agrupats en equips en un seguit 
de proves d’aventura a les instal·lacions de 
l’empresa Anigami a Les Comes, l’Esquirol. 

En aquesta edició Tavèrnoles hi va participar 
amb dos equips, Almogàvers Petites, en la 
categoria de menors d’edat, i Els Almogàvers 
de Tavèrnoles com a majors d’edat.

L’equip “Zorrupias” de Seva va guanyar en la 
categoria de 13 a 17 anys. 

El premi consisteix en un viatge a Port 
Aventura. Pel que fa a l’equip guanyador dels 
majors d’edat, de 18 a 29 anys, l’equip “La 
Klika” de Centelles es va endur el premi: un 
viatge a una capital europea.

La propera edició de El Raid dels Ausetans 
serà a la pròxima primavera i esperem que 
Tavèrnoles torni a tenir representació en les 
dues categories.

Els equips "Les Almogàvers Petites" i "Els Almogàvers de Tavèrnoles" a la 
final comarcal del Raid dels Ausetans

L’acte de lliurament del SICTED va tenir lloc el 
passat 27 de setembre al Consell Comarcal 
d’Osona i va ser presidit pel diputat adjunt de 
Turisme de la Diputació de Barcelona, Pere 
Regull.
L’objectiu del SICTED és aconseguir que els 
diferents elements o agents que integren 
l’oferta d’una destinació turística gaudeixin 
d’una qualitat elevada i homogènia.
En representació de l’Ajuntament de 
Tavèrnoles van recollir el distintiu la regidora 
Judit Fábregas i la informadora de l’oficina de 
Turisme Aina Amat.

El Punt d’Informació Turística de Tavèrnoles revalida el distintiu de qualitat 
turística SICTED

La Regidoria de Joventut està treballant en la redacció del nou Pla Local de 
Joventut
L’actual Pla Local de Joventut (PLJ) 2013- 
2016, encar és vigent, però es vol començar 
a fer un anàlisi sobre la realitat juvenil del 
municipi.
El Pla Local de Joventut és un pla estratègic 
adreçat especialment a joves d’entre 14 i 
29 anys, sobre interessos com l’habitatge, 
l’ocupació, la formació, el lleure, la salut o la 
mobilitat i que té per objectiu definir les línies 
a seguir per la Regidoria pels propers 4 anys.
Per a la confecció del nou Pla es convoca a 
tots els joves del municipi a dues jornades 
participatives al centre cívic el proper 
divendres 10 de juny: ales 18h adreçat a joves 
de 14 a 17 anys; i a les 20:30h adreçat a joves 
de 18 a 29 anys.

L’objectiu de les jornades és obrir un espai 
de diàleg on els joves puguin donar la seva 
opinió i propostes sobre temes que els 
interessen i/o els inquieten segons la seva 
edat. 
Es tracta que els joves tinguin més implicació 
i dotar-los de major protagonisme en aquests 
assumptes del municipi.
Aquest nou pla permetrà per una banda, 
actualitzar les actuacions que es fan 
en matèria de joventut al municipi, com 
actualitzar el coneixement que es té de la 
realitat juvenil. 
També serà una bona oportunitat per apropar 
el servei als i les joves.
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Poesia de Catalunya
Imma Aurich

La democràcia sols 

funciona sense trampes 

en els pobles on abans 

de votar-la i engegar-la

ja l’exercien, de fer, 

per costum i per criança. 

I per això no reïx 

a l’Espanya retardada 

on encara lleven fruit 

caciquismes, tupinades, 

capellanies i feus, 

rebrots d’antigues usances. 

¿Com pot Catalunya entrar 

en la mateixa fornada 

si ella, només per raons 

val a dir-ho, geogràfiques, 

supera cívicament 

el míser estat d’Espanya? 

Que ens deixin, doncs, anar sols 

i podrem, amb el temps i palla, 

ensenyar-los com se fa  

una vera democràcia.

Llavors, i només llavors, 

encetarem el diàleg 

per arribar a ser germans 

però cadascun a casa! 

Joan Oliver (Pere Quart)

Democràcia
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Racons de la nostra Història
Antoni VilàLa Font del Pujol

Que ningú no es sorprengui 
per la descripció d’aquest 
indret tant ben conegut per 
tots, però la font del Pujol 
amaga un  secret dels 
més interessants i potser 
desconegut dels “racons de la 
nostra història”.

La font del Pujol és 
segurament per no dir de 
ben segur la de més cabdal 
de tot el municipi, una 
font inesgotable que raja 
constantment pels seus 4 
brocs actuals.  

Desgraciadament aquesta 
aigua que brolla constantment 
i amb tanta abundància està 
força contaminada (81,60 mg/l 
de nitrats a l’any 2005 segons 
el GDT)  degut a l’excés de 
purins que constantment 
aboquem als nostres camps, 
una pràctica difícil de 
solucionar si tenim en compte 
que cada cop hi ha menys 
terrenys agrícoles i la cabanya 
porcina, en mans de grans 
empreses, no deixa de créixer.

Fa uns anys quan érem 
canalla, anar a berenar a 
la font del Pujol  era una 
pràctica habitual, especialment 
a l’estiu, doncs la frescor 
d’aquests racons era d’agrair. 

Recordo que seguíem la 
torrentera amunt i avall  per 
veure i fins i tot pescar  els  
peixos i crancs  que hi havia. 

També era habitual veure 
algun rat buf (Rata d’aigua- 
Arvicola Spidus) entrant i 
sortint dels seus caus.

Avui dia només perduren 
els records, malauradament  
la majoria de fonts ja no 
ragen i per tant la tradició 
pràcticament s’ha perdut.

Actualment 
encara 
podem 
veure la 
font, la taula 
de pedra, 
el safareig 
per rentar... 
i si busqueu 
bé fins hi 
tot el secret 
que us 
anunciava.... 
les restes 
d’un antic 
molí.

Tot i que avui dia sembla 
impossible, a la font del 
Pujol hi havia un molí. 
Desgraciadament algunes 
de les persones que encara 
en podien donar fe, avui ja 
no són entre nosaltres per 
això seria interessant que si 
algú en pogués donar alguna 
referència ens ho fes saber.

Les restes del Molí encara 
es poden veure si accediu 

al torrent pel cantó esquerra 
del safareig, no es pas fàcil 
de baixar i cal tenir precaució 
de no prendre mal, tant per la 
vegetació i la humitat que hi 
sol haver, com per la brutícia 
que durant anys la gent  hi ha 
anat llençant,  lloc habitual 
dels senglars que busquen el 
fang per refrescar-se. 

Del molí  ja només en queda 
una part de construcció semi-
derruïda i poca cosa més. El 
que no sabem és si l’actual 
safareig feia de bassa per 
fer-lo funcionar, ja que per 
accionar un molí cal un volum 
molt important d’aigua.

Es una llàstima que no 
tinguem més informació però 
no deixa de formar part d’un 
dels racons de la nostra 
història.
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Al pessebrista i amic, Josep Pagespetit
Carles Banús i Puiigivila

El passat 14 d’abril moria 
en Josep Pagespetit, 
pintor, dibuixant i mestre 
pessebrista, vinculat 
gairebé tota la seva vida al 
poble de Tavèrnoles. 

Ell es definia com un 
autodidacta en el món de 
les belles arts i, sempre que 
en tenia ocasió, aprofitava 
per dir que la seva formació 
l’havia fet a Tavèrnoles quan 
de jove cada cap de setmana 
venia caminant des de Vic 
per dibuixar els voltants de 
Savassona.

Haver pogut tractar aquests 
darrers anys amb en Josep 
m’ha permès descobrir-hi una 
persona afable, carregada 
de vitalitat i amb unes ganes 
tremendes d’innovar dintre 
del món del pessebrisme. 

Una innovació que, 
modestament, crec que 
ha tingut la seva màxima 
expressió en la Mostra de 
Fragments de Pessebres que 
cada Nadal acull el poble de 
Tavèrnoles. 

Veure com treballava al seu 
taller i sentir-lo parlar com 
planificava cada edició de 
la Mostra de Fragments de 
Pessebres era per a tots 
els que teníem el privilegi 
d’escoltar-lo una injecció 
d’energia i il·lusió.

D’en Josep em quedo, però, 
amb una frase que crec que 
el definia molt bé. 

En Josep sempre deia que ell 
tenia una gran virtut:

 haver-se sabut 
envoltar de persones 
més intel·ligents que ell 
i aprendre d’elles. 
Avui, manllevant la seva 
frase, només puc agrair-
li a en Josep que ell hagi 
format part d’aquest grup de 
persones intel·ligents del qual 
jo m’he pogut envoltar.

Descansa en pau, Josep, i 
que aquells àngels que tan bé 
esculpies en fang t’acullin en 
el teu nou destí.

Foto : MésImatgeDigigital
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A Josep Pagespetit

Treballant amb amor

I omplies de llum

Tènues i fosques pintures.

En pessebres inèdits

Polies àngels alegres.

Somnis de realitat

Enginyer i creador

Grandesa i humilitat. 

Ara aquests àngels

Pioners del destí

Pinzellen el cel

Envoltat de llorers.

Sempre en el cor agraït

Oda, consol i neguit

Josep Pagespetit.

Josep Colomer

A Josep Pagespetit
Pilar Cabotentre la màgia i el miracle                                        

Hi ha artistes de moltes menes: 
Bons, mediocres, dolents, alts, 
baixos, rossos, morenos... 
Ell, en Josep, era dels bons 
i, d’ençà d’una pila d’anys, 
cabell blanc. Físicament el 
caracteritzaven la seva alçada 
i la flonja neu dels cabells. 
També el gest,  que es feia 
ample i esplèndid tan bon 
punt parlava de pessebres; i 
el pas, també, el pas viu, tocat 
d’una sempiterna pressa per 
tornar a la feina. Ah, i el barret! 
Quan apareixia  amb barret 
sabies que l’esdeveniment s’ho 
valdria. En Josep tenia estil: 
Gràcia i estil.

El seu talent li permetia lliurar-
se a més d’una i de dues 
disciplines artístiques: Dibuix 
(era un gran dibuixant) pintura, 
escultura, pessebrisme!  Amb 
els anys, cada vegada més, va 
convertir el pessebrisme en el 
pal de paller de la seva activitat 
i de la seva vida.

Generós i humil, celebrava 
sense recances l’obra dels 
companys, els projectes en 
comú,  l’intercanvi d’idees. 
Li agradava formar part d’un 
col·lectiu; d’un equip. I quin 
equip! De primera. Ara i aquí 
no vull ni intentar donar noms: 
Em sabria greu que me’n 
passés algun per alt. Però 

els sabem, els apreciem i 
n’admirem el treball i el miracle.

Com si tot plegat no fos prou 
era, a més, un pensador 
profund, una ment reflexiva. 
El llibre “Una vida en imatges. 
Pensaments d’un pessebrista” 
és tot un compendi de la seva 
filosofia, de com entenia no 
sols el món de l’art sinó el món 
i l’art. No em canso de rellegir-
lo, de la mateixa manera que 
no em canso de passejar-
me pels indrets que il·lustren 
l’edició.

Transcric una petita mostra 
dels pensaments que recull el 
llibre:

“Si treballem en equip 
hem de posar els nostres 
coneixements al servei 
general de l’obra. No podem 
fer res en sentit competitiu ni 
exhibicionista.”

“La fantasia està per sobre 
de la lògica. Hem de ser 
meravellosament incorrectes.”

“És més important trobar 
resultats harmònics per 
insistència i exigència de 
treball que no pas per 
resolucions de càlculs tècnics i 
de teories acadèmiques.”

 

“Podem tenir una actitud 
positiva i de pau si creiem 
que hem estat exigents amb 
nosaltres mateixos i hem 
procurat arribar a l’última 
conseqüència.”

En Josep creia en la màgia, 
en el toc indefinible que fa 
sublim una obra d’art. Al meu 
entendre,  parlava de la màgia 
no com si es tractés d’un do 
gratuït, sinó com el fruit madur 
d’un treball rigorosament 
realitzat. La dedicació com a 
germen de la màgia.

Si creia en la màgia no és 
estrany que cregués en els 
Reis Mags. Essent com era 
somniador, el seu esperit 
alimentava totes les màgies 
possibles. En aquest sentit, 
algú es pot sorprendre en llegir 
com és ara això:

“Què tindran els pessebristes? 
Estan tocats per una misteriosa 
influència? Serà que la cua de 
l’Estrella dels Reis Mags està 
dirigint i senyalant, amb la seva 
pols, algun afortunat?”

Serà...? es pregunta. Si molts 
de nosaltres li poguéssim 
donar resposta segur que 
li diríem que ell va ser un 
dels afortunats: La màgia i 
el miracle sempre li van fer 
costat.
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En Persona

- Si no m’equivoco ets l’únic habitant 
de Savassona que viu i treballa de 
pagès?  
Provablement sóc l’únic que visc i tre-
ballo a Savassona. És una feina que 
no tothom la pot fer ni tothom ho té 
bé per fer-la.  
Jo vaig venir aquí per en Ramon Prat 
que després de treballar-hi durant 
un temps em va vendre la seva part 
i el sortir aquesta oportunitat la vaig 
aprofitar i de moment estem aquí 
provant-t’ho. Tenia clar que era el 
que volia fer, jo sempre havia viscut a 
pagès i em volia quedar a Tavèrnoles, 
però al no ser propietari de res va ser 
una oportunitat que vaig trobar molt 
interessant. 

- Ets pagès per ... ? 
És complicat. Senzillament és el que 
m’agrada.  Jo vaig néixer a pagès. És 
una feina de moltes hores i molt mal 
pagada. Sembla que tens moltes lli-
bertats però en realitat és redueixen 
molt. Però si t’agrada mires de tirar 
endavant i poder-ne viure. 

- Quin bestiar i terres cultives? 
De terres aquí hi ha moltes hectàrees 
de bosc que aprofitem per a pastures 
per les vaques. De  camps hi ha unes 
200 quarteres, però els camps d’aquí 
no són com els de la plana, ja que la 
terra és argilosa, amb moltes pedres 
que donen molta feina. En aquests 
camps hi cultivem farratges per les 
vaques. Hi ha unes 190 vaques i uns 
100 vedells repartits en 7 ramats, és 
un cicle que dóna bestiar tot l’any. 
També hi ha 1700 porcs d’engreix.

- Explica’ns un dia 
qualsevol? 
No hi ha horaris 
fixes. Depèn de les 
emergències de cada 
dia i de l’època de 
l’any. Hi ha dies que 
els porcs van bé i no 
és urgent anar-hi i 
vaig primer a les va-
ques i al revés.  
Normalment em des-
perto a les 7, quarts 
de 8 així veig a la 
canalla.  
I després vaig cap a 
la granja i vaig fent 

segons les urgències i el més priori-
tari. 

- Viure i treballar a pagès quins avan-
tatges i desavantatges té? 
El millor és que t’agradi el que fas. 
A més aquí tenim un entorn que 
m’agrada molt.  
Tinc un molt bon veïnatge i això m’ha 
ajudat molt en els petits problemes 
dels caps de setmana.  
Molta gent deixa les portes obertes i 
el bestiar s’escapa i ells m’avisen i no 
m’hi posen traves. Això m’ajuda i em 
dóna tranquil·litat. No és el mateix 
tenir aquest entorn o estar en una 
sala de munyir. El que no m’agrada és 
que anem guiats per una administra-
ció que no sap el que vol i no ajuda a 
la gent. Demanen molt i ells no facili-
ten gens les coses.

- T’has plantejat mai deixar-ho? 
Hi ha algun moment que si però, la 
gent m’ha ajudat a tirar endavant. 

- Què s’ha d’estudiar per ser un bon 
pagès? 
Ser pagès hauria de ser cuidar el 
bestiar el màxim de bé que puguis i 
viure’n.  
Això s’ha de portar a dintre, hi ha 
gent que vol ser pagès i per molta 
teoria que tingui no ho aconsegueix, 
en canvi si entens mínimament els 
animals ho podràs fer. 

- Evidentment els pagesos sempre 
es queixen, perquè creus que passa 
això? 
Perquè sempre tenim motius.  

Quan no és el temps, el preu de la 
carn o del vedell, no ens queixem mai 
sense motiu. Quan un fa un producte 
ell posa el preu, en canvi, a nosaltres 
ens el posen tres i no han fet res del 
que fem nosaltres, posen el preu in-
dependentment del cost real. 

- Tens molt de temps per pensar? 
No, només penso en el que he de fer 
després. 

- Com aconsegueixes relaxar-te? 
Al vespres entrenant als gossos. 

- T’agradaria que els teus fills conti-
nuessin la feina de Pagès? Perquè? 
Si les coses canvien i passen com 
50 anys enrere on la gent, com els 
nostres avis o pares, en podia viure  i 
treure un bon sou i comprar alguna 
terra si que m’agradaria. Però, si tot 
continua com ara preferiria que fes-
sin una altre cosa. Ara has de dedicar 
moltes hores i molta feina per a molt 
poc rendiment. Si et deixen mig viure 
aquesta feina és perfecte. 

- T’ocasiona problemes el turisme 
(boletaires, ciclistes, ...)?  
Sóc respectuós amb el turisme ja 
que donen vida als negocis dels veïns 
i per tant a mi em sembla molt bé. 
Però de gent incívica i mal educada 
n’hi ha per tot arreu i sort que són 
una minoria. He tingut pocs proble-
mes, bàsicament perquè m’han fet 
malbé portes, trossos de filat, etc...   
Ara es nota que volta molta més 
gent, abans era molt difícil trobar 
gent aquí a dalt.  
Hi ha una cosa que em costa en-
tendre i és que quan tots anem a la 
Collada de Toses i trobem vaques ens 
agrada, fins i tot ens hi fem fotos.  
En canvi quan algú torba una vaca a 
la carretera del Parador, que si la tro-
ben és perquè algú ha anat a pescar 
al pantà i no ha tancat la porta i per 
tant la vaca s’ha escapat, truquen 
als Mossos d’Esquadra i si poguessin 
farien venir un helicòpter.  
Una cosa que crec que estaria bé 
és que en algun ajut per arreglar la 
carretera posessin un cartell, mida 
gegant, que digués: recordeu que 
esteu en un entorn pagès i per tant, 
respecteu el que hi trobeu. 

Cesc Dachs Mora Jordi Vila Tuneu
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- Des de quan ets caçador? 
Des de que tinc ús de raó, és una tra-
dició familiar crec que vaig començar 
cap als 12 anys, de petit em feia una 
mica de por però hi anava amb els 
avis, el pare, el tiet. 

- Quants sou a la colla? 
Doncs som una bona colla 7 gossers i 
25 o 30 caçadors, jo sóc gosser. 

- Com ha anat aquesta temporada? 
La temporada comença teòricament 
el setembre, però a l’agost segura-
ment es donaran permisos si hi han 
destrosses en el blat de moro. Ja fa 
unes quantes temporades que van 
molt bé, cada any es va a més. El 
2015 es van matar 272 senglars i el 
2014 uns 193, aquest 2015 ha fet un 
boom i encara n’han quedat. 

- Que significa per a tu ser caçador? 
No em considero ser un caçador per 
anar a matar. A mi m’agraden molt 
els gossos i m’agrada molt el treball 
que fan els gossos. Gaudeixo molt 
mirant el que fan. 

- Ets un Jove caçador? Hi ha noves 
incorporacions en aquest sector? 
Últimament s’estan perdent moltes 
colles sobretot a la muntanya perquè 
no hi ha jovent, aquí aguanta perquè 
estem en un lloc prop de Vic i la colla 
es va mantenint. Cada any comença 
algu jove i aquest fa que en vingui un 
altre. Però és una cosa que no agrada 
gaire. Si dius que ets caçador està 
com mal vist, la gent que no hi entén 
de caça no s’hi hauria de posar.  
Abans es caçava tot l’any i a cada 
casa hi havia caçadors. Crec que en 
els últims anys s’han fet bestieses de 
deixar construir polígons i utilitzar 
productes que han fet malbé habitats 
d’animals de caça petita i ara què 
passa que només queden els grans 
depredadors: senglars, guineus.

- Com t’ha anat aquesta temporada? 
M’ha anat molt bé, tot i que he tin-
gut tres baixes en els gossos, jo n’he 
matat 30, sóc el que més n’he caçat 
de la colla. Sóc el pitxitxi! Ara estem 
intentant anar a concursos de gossos 
de caçar on es fan diferents proves. A 
Folgueroles n’hem organitzat un i el 
vaig guanyar.  
També hem anat a Osca i vam gua-
nyar. L’any que ve, volem anar a Fran-
ça a concursar. 

- Si es cacen tants senglars perquè 
encara n’hi ha més cada any? 
Jo crec que hi ha molts bons boscos. 
Tenim les Guilleries a tocar amb mol-
ta varietat d’arbres i a part a moltes 
zones de Catalunya no es caça i això 
ha fet molts animals s’expandeixin. 
Anar a caçar és car (comprar el gos, 
xips, GPS, permisos, etc)  i potser 
arribarà un dia que ens hauran de 
pagar per fer-ho.  
Ara sembla que tens l’obligació 
d’anar-hi perquè  a un veí li han fet 
malbé la collita però clar qui paga tot 
això, de moment el caçador, però a la 
llarga això haurà de canviar.  
Ara quan vas al bosc tothom t’insulta 
quan et veuen però no saben que el 
caçador paga una llicència federa-
tiva i el que insulta està al bosc i no 
ha pagat res, és vergonyós veure la 
quantitat de gent que hi ha tant mal 
educada. 

- Que en penses de la reintroducció 
d’animals “autoctons” als boscos? 
Jo penso que els animals que han 
desaparegut no entenc perquè els 
han de re-introduir, comporta molts 
problemes per la gent que viu a pa-
gès i al bosc. 

- Com creus que una persona que no 
hagi caçat mai es pot iniciar? 
Hi ha gent que ho porta a les benes i 
no ho saben.  
Tinc amics que han vin-
gut un o dos dies i s’han 
ben aficionat.  
Deixant de banda la part 
de matar, en general la 
caça es bonica de veure, 
la feina dels gossos, l’en-
torn en el que et mous i 
la gent que t’envolta, és 
una feina d’equip. 

- Ets del poble de tota la 
vida, que és Tavèrnoles 
per tu? 
El lloc on vull viure. 

- Que té Tavèrnoles que no tingui un 
altre poble? 
Tavèrnoles per a mi és casa meva. 
És el que conec, és el meu entorn. Si 
marxo gaire jo m’enyoro. 

- Com és la gent de Tavèrnoles? 
Hi ha de tot, en un poble petit tots 
ens coneixem i tots sabem de quin 
peu coixegem. 

- Queda clar que Tavèrnoles t’agra-
da, però i si et preguntés què no 
t’agrada? 
No m’agradaria que deixes de ser 
rural. No m’agradaria que vulgues 
aparentar. 

- Quin és l’acte que no pot faltar a la 
Festa  Major? 
El sopar de Festa Major. És l’únic dia 
que pots veure els avis, pares i fills en 
un sol acte i gaudint junts. 

- Quin és el que falta? 
Cada època té el seu jovent i tenen 
les seves característiques. Quan nos-
altres érem petits havíem fet algunes 
gimcanes de tractors però ara potser 
el jovent no està per aquestes coses. 

- Parlant de futur... com veus el pro-
cés de Catalunya? 
Ostres ara quedaré molt mala-
ment. Jo no sóc independentista a 
diferència de la meva dona. A mi 
m’agradaria que ens deixessin viure 
dignament, però, no crec en la in-
dependència perquè estic decebut 
amb la classe política en general, 
començant per als de dalt de tot i 
acabant per als de baix. Per a mi el 
més important és que els meus fills 
tinguin una bona educació i uns bons 
metges.  
Si ens respecten això, que siguem 
catalans o espanyols per a mi no és 
important. 

El que em preocupa és que tenim 
una colla de lladres que ens han ro-
bat el poc que teníem. I ara, no en 
tenim ni per pipes. 

- Que t’agradaria dir a tots els veïns? 
Recordeu que vivim en un poble pa-
gès. 

- Ja estem, Gràcies per l’entrevista! 
Deu n’hi do!
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Casal d'estiu de Tavèrnoles 2016

Contes infantils i juvenils
Mar Crous

Illuminae és un llibre diferent. 
Està redactat a base 
d’entrevistes i informes dels 
protagonistes. Això pot fer 
que el lector ho trobi més o 
menys dinàmic. 

És l’any 2575 dues importants 
empreses estan en guerra per 
controlar els recursos d’un 
petit planeta.

La Kady i l’Ezra tallen la 
seva relació el mateix dia 
que una de les empreses 
fa una gran ofensiva al seu 
planeta. Escapen junts del 
perill fins que arriben a la flota 
d’evacuació on es separaran. 

A l’interior d’una d’aquestes 
naus, una malaltia mortal ha 
esclatat i està mutant amb 
resultats horribles.

Ningú sap del cert que 
està passant, però Kady ho 
intentarà descobrir. 

Pirateja pàgines web 
confidencials a la recerca 
d’informació que l’ajudin 

a revelar els secrets més 
foscos de les naus. Tot i això, 
necessita l’ajuda del seu ex, 
però ell va prometre que no 
parlaria mai del que va passar 
aquell dia...

Tot això mentre la nau 
enemiga els persegueix per 
acabar amb ells.

Tal com he comentat abans, 

el format d’aquest llibre 
és diferent, però quan t’hi 
acostumes, trobareu un gran 
llibre de ciència ficció on la 
ploma dels autors és ràpida. 

A mi personalment m’ha 
agradat bastant. El 
recomanaria tant a qui li 
agradi aquest gènere com a 
qui no hi ha estat introduït a 
ell.

Illuminae - Amie Kaufman i Jay Kristoff

www.bustle.com

Informacions Municipals

Un any més l’estiu és sinònim 
de canalla jugant per als 
carrers de Tavèrnoles. 

Aquesta nova vida al poble 
és a causa del casal que un 
estiu més, l’Ajuntament de 
Tavèrnoles conjuntament amb 
l’empresa Quiràlia, porten a 
terme en el Centre Cívic per 
als nens i nenes del poble. 

Aquest any, el fil conductor 
del casal és el Pop sí, el 
qual a través de les seves 
consignes anima als infants a 
realitzar diverses i divertides 
activitats. Ja sigui dins al 
mateix centre cívic, a la 
piscina o gaudint de l’entorn 
del poble. 

Uns 18 nens i nenes són 
usuaris del casal, que entre 
les setmanes de juny i juliol 
gaudeixen i aprenen d’una 
manera diferent a la resta de 
l’any. 

Els dinamitzadors del casal 
són tres monitors: l’Eduard, la 
Núria i l’Ariadna. 

Un any més volem agrair a 
les famílies la confiança que 
dipositen en el casal, ja que 
sense elles aquesta activitat 
no seria possible. 

MOLTES GRÀCIES I BON 
ESTIU!!!
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    Joaquim Montañà 
Membre de la Colla del Senglar de les GuilleriesCaçadors i animalistes

Bona cacera

Benvolguts veïns, en els 
últims escrits de la rella us 
he anat plantejant diferents 
problemàtiques que ens 
afecten degudes als senglars i 
a la seva sobrepoblació. 

Com ve sabeu, fins 
ara, i degut a la falta de 
depredadors naturals , que 
si han desaparegut és degut 
a l´home, l´únic control que 
s éxerceix sobre els senglars 
som els caçadors. 

Serem ben vistos o no, però 
la realitat és aquesta, som 
els únics que des del terreny 
portem a terme aquesta tasca.

Tasca que deguda a altres 
factors se’ns veu cada cop més 
complicada d éxercir, i a més, a 
l áugment de la seva població.  

Doncs ara , uns senyors des 
d úns despatxos, han trobat la 
solució miraculosa, una vacuna 
que esterilitza parcialment les 
femelles de senglar, i així, els 
animalistes ja diuen que s´ha 
acabat la caça. 

Jo us exposaré el que sé i 
cadascú traurà les seves 
conclusions. La Diputació 
vol portar a terme un estudi 
d ésterilitzar femelles de 
senglar aplicant una “ vacuna “, 
i vol destinar-hi cap a 60.000€. 

Es tracta d ágafar la femella en 
una gàbia, aplicar-li el producte 
i tornar-la a deixar anar al bosc. 

I d áquesta manera els 
animalistes diuen que 
s ácabarà la caça, ja que al no 
reproduir-se ja no augmentarà 
la població.

Fins aquí sembla molt fàcil , 
però està estimat que capturar 
un animal costa entre 400-
500€, qui pagarà el cost ?? la 
societat ??.

De moment és un estudi, 
tampoc se sap el grau 
d’eficàcia d áquesta “vacuna“, 
no és del 100%, ni el grau 
d´interacció d áquest producte 
a altres espècies.

Al pagès que li provoquen 
danys, què li diran, primer 

agafen el senglar i després 
el tornen deixar anar, estarà  
“ esterilitzat “ , però seguirà 
menjant blat de moro !!!!!!

Tot i així, en zones de 
seguretat on és molt complicat 
caçar-los ( zones urbanes , 
carreteres, vies de tren ,… ) 
podria ser una mesura en la 
que s´hi podria pensar-hi, tot 
i que el millor, és que si els 
capturen els eliminin.

Però podrien ser zones en les 
que podria ser interessant.

En zones boscoses, com 
la nostra, jo ho veig molt 
complicat, per no dir 
impossible, almenys , aquest 
plantejament. 

Actualment, els caçadors amb 
els medis dels que disposem 
és molt difícil realitzar un 
control sobre la població de 
senglars  és veritat, però com 
a mínim, ho intentem, i a més 
amb els nostres recursos 
econòmics, ningú ens ajuda 
amb res i hem de pagar moltes 
taxes per portar a terme la 
caça.

Es necessari un plantejament 
més global de la situació 
per trobar solucions, i amb 
animalistes o no, de moment 
han de comptar amb els 
caçadors per realitzar aquesta 
taxa.

Esperem tenir una bona 
temporada de caça i que ningú 
prengui mal.

© Fotonatura.org

www.elcotodecaza.com
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Intel·ligència Emocional
   Montserrat Sala 

Herboristeria l’Espiral, FolguerolesEnfadar-se

Quan parlem d’enfadar-nos 
evidentment estem parlant 
d’una emoció. Una emoció 
que té molt a veure amb els 
nostres nivells d’autocontrol.

En el món de la intel·ligència 
emocional, l’autocontrol és un 
aspecte bàsic per gaudir d’una 
bona salut emocional. 

Aquesta emoció negativa en 
la qual solem associar l’ira, 
la ràbia, etc, necessita d’una 
altra per tal de ser gestionada, 
que és la templança, el fet de 
saber calmar-se a un mateix, 
el fet de raonar sobre el què 
s’està fent i el què està portant 
cap a la situació d’enfado.

Perquè enfadar-se és, o 
acaba sent, producte d’un 
diàleg intern que s’alimenta 
a si mateix, en el qual la 
persona va desplegant 
motius per autoconvencer’s 
del perquè cal rebatre la 
còlera en contra d’ una altra 
persona. Si aquest cercle 
es va retroalimentant acaba 
per bloquejar els centres 
cerebrals de resposta racional 

i condueix així, a la persona, 
a les respostes emocionals 
més primitives, que no cal 
dir, que poden arribar a ser 
desproporcionades.

Poden fer que la persona surti 
del seu autocontrol i els altres 
percebin que es troba fora de 
control, una persona presa 
per la ira és una persona 
que ha perdut tot autocontrol 
emocional i que és capaç de 
fer i dir coses que no diria ni 
faria mai des del seu estat 
racional normal.

Cal afegir però, que les 
emocions, són respostes 
que emetem en relació a les 
nostres vivències passades, 
per tant, davant d’una situació 
que ens pugui recordar un 
trauma del passat, o una 
amenaça coneguda, les 
nostres reaccions poden ser 
desmesurades.

De fet, els records més 
intensos que tenim 
emmagatzemats a l’amígdala, 
centre de reacció emocional, 
provenen de la nostra 

infància. Així doncs, podem 
arribar a ser víctimes dels 
nostres records emocionals 
no conscients. 

Per tant, el millor que podem 
fer és fer-nos conscients 
de les nostres reaccions i 
acceptar que això es pot 
canviar, que les persones 
podem aprendre i evolucionar 
en intel·ligència emocional.

Misteris de casa nostra
Una nit d'hivern a Benerigues

Per damunt el castell, la 
tènue llum de la lluna enmig 
de núvols gegants en formes 
estranyes encén la màgia en 
el silenci del bosc teixit de 
branques immòbils i seques, 
orfes de fulles, lluentes de gel, 
sense vida aparent.

No hi ha ombres ni mussols, 
cuques de Sant Joan ni ulls 
tafaners. El Roc del Llum és 
una espurna en la foscor del 
bosc.

Mentre s’enfila la boira 
invadint els camps del Pujol, 
la llum de les cases veïnes es 
fon lentament, com estels en 
l’espai.

El rítmic soroll del matí es 
menja el silenci, sembla una 
harmonia en els somnis. No 
sé si  inspira pau o neguit. 

Tot està quiet. També dormen 
les fades i el follet.

El temps jo diria que s’ha 
aturat.

Moments per pensar...

Mogut pels records, guiat per 
la ment, un lloc sense espai, 
un viatge en el temps.

Intensament reviure moments 
tan llunyans, plens de vida, 
rialles i plors.

Temps d’innocència, il·lusions 
incompletes, anys d’infantesa.

Un viatge d’anada per un 
camí de flors i espines d’on en 
reculls tant sols els records.

Qui guia l’atzar?

Quin sentit té la vida pels 
camins del destí?

Amb tristesa admiro les arrels 
que plantaren aquells que han 
marxat, mai els que manen 
han volgut conrear.

Josep Colomer
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Insolafrica Link a Web

Fotos : Insolafrica

Com cada any, la primera 
activitat que fa Insolafrica és 
l’assemblea per informar als 
socis del projecte i l’estat de 
comptes. 
En aquesta ocasió es va 
presentar a Laura Almendros 
Plana com a nova vocal i 
responsable de projectes de la 
ONG.

Visita UVic

Una visita que feia temps 
esperàvem era la dels 
representants de la UVIC, a 
finals de gener van arribar la 
Núria Gorchs i l’Olga Isern!!! 
Varen ser pocs dies però molt 
profitosos!!! 

Van veure el funcionament 
de l’escola i es van visitar 
diferents centres de salut i 
hospitals. 
La Núria i l’Olga es van poder 
fer una idea del sistema 
sanitari d’aquest país. 

Al tornar a la UVIC es 
va fer una reunió amb 
representants de la mateixa 
i d'Insolàfrica arribant a 
l’acord de signar un conveni 
entre les dues parts per fer 
intercanvi d’alumnes a partir 
del curs acadèmic 2016-
2017. 

Fibra òptica

L'11 de març, dia de la 
joventut
Aquest any per la festa de la 
joventut 10 dies abans ja es 
van començar a fer activitats 
esportives, Insolafrica va ser-
hi present amb un equip de 
futbol masculí i un de handbol 
femení. 

El dia abans, 
el 10 de març, a l’escola es 
van fer activitats recreatives 
on hi van participar tots els 
alumnes, tant d’infermeria com 
d’auxiliar en infermeria. 
El dia 11 de març la desfilada 
a Kribi davant de totes les 
autoritats.

Construcció de la tanca 
de l'escola, magatzem i 
cinquena classe

Estem construint la 
cinquena classe totalment 
equipada (taula, cadires, 
pissarra, projector i pantalla, 
ventiladors,.....) te un cost de 
18.293 €. 

La relació dels finançadors 
fins aquest moment és: 

• COIB (Col·legi oficial 
d’infermers i infermeres de 
Barcelona) 2.000€ 10,95% 

• FCCD - Consell Comarcal 
d’Osona 2.367 € 12,94% 

• Fundació Roviralta 3.000 € 
16,40% 

• Fundació Girbau 3.000 € 
16,40% 

• Vicreu 300€ 1,64%  

Això vol dir que fins ara 
tenim finançat 10.667 € que 
representa el 58,33% del total 
de l’obra. 
Estem buscant col·laboradors 
per acabar la construcció de 
l’aula. 
Aquesta classe acollirà els 
nous alumnes de primer 
d’infermeria 2016-2017

Deixem enrere un any que 
creiem ha estat molt bo pel 
projecte d’Insolafrica i en 
comencem un de nou amb la 
mateixa il·lusió de sempre.

Tenim uns reptes que esperem 
assolir amb la vostre ajuda 
i amb el treball constant de 
cada dia. 

Moltes gràcies a tots!!!

http://www.insolafrica.org/
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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.

La Vida a Pagès
Ma. Teresa FunollMai s'obliden els records de la infantesa

Era la dècada dels anys 50 
quan amb la meva mare anà-
vem al mercat a Vic. 

El dia abans ja havíem collit 
les verdures de l’hort, cebes, 
tomàquets, pèsols, mongetes 
tendres i tot el que hi havia 
segons la temporada. També 
ous, conills i algun parell de 
gallines i pollastres.

De bon matí posàvem els 
guarniments a l’euga i l’en-
ganxaven a la tartana. Era el 
transport habitual en aquells 
temps. 

El fèiem servir pràcticament 
per a tot; per anar a comprar, 
per anar a missa i, fins i tot, 
per anar a casament quan ca-
lia.

De tartanes n’hi havien de molt 
boniques i de més o menys 

luxe. A banda i banda porta-
ven uns seients ben encoixi-
nats i entapissats. La tartana 
anava coberta amb una vela 
(lona) i al darrere hi havia una 
porta. 

Doncs amb aquest transport 
anàvem a mercat i quan ar-
ribàvem a Vic el primer que 
trobàvem era la garita dels 
burots. 

Eren funcionaris municipals 
encarregats de recaptar l’im-
post que permetia poder ven-

dre la mercaderia. Tenien un 
talonari del que anaven lliurant 
uns tiquets amb l’import pagat 
segons la quantitat de gènere 
a vendre i el qual et permetia 
l’accés al mercat. 

Sempre recordaré una anèc-
dota d’un dissabte. 

La mare havia amagat un 
parell de pollastres a sota el 
seient per pagar una mica 
menys d’impostos. I ves per 
on, un dels pollastres es va 
posar 
a can-
tar. 

Tot somrient el burot li va dir a 
la mare “mestressa, sempre hi 
ha traïdors!”

MES Tª MÀXIMA Tª MÍNIMA PLUJA VENT
GENER-2016 18,2ºC -6ºC 1,2 L/m² 56,3 SSE
FEBRER-2016 20,1ºC -3,6C 69,6 L/m² 53,1 SSE
MARÇ-2016 21,7ºC -2,9ºC 32,8 L/m² 43,5 SSE
ABRIL-2016 22,9ºC 1,6ºC 83,8 L/m² 49,9 SSO
MAIG-2016 28,6ºC 0,8ºC 63,8 L/m² 57,9 SSO
JUNY-2016 31,4ºC 7,8ºC 39 L/m² 43,5 SSO

Foto : MésImatgeDigigital

L’Ajuntament de Tavèrnoles 
juntament amb l’Oficina de 
Turisme, premien “la postal 
de l’estiu de Tavèrnoles” a les 
xarxes socials. 
Una nit d’allotjament a la casa 
rural L’Aguilar, un dinar a Can 
Colomer o una nit d’allotjament 
a Can Janot són els premis 
mensuals pel guanyador.
Es tracta d’un concurs a través 
del qual es vol visualitzar 
el poble de Tavèrnoles i 
el seu entorn a les xarxes 
socials (Facebook, Twitter i 

instagram). 
Per participar cal utilitzar 
l’etiqueta #estiuatavernoles 
i fer-se seguidor de l’Oficina 
de Turisme a la plataforma 
corresponent ja sigui 
facebook, twitter o instagram.
El darrer dissabte de cada 
mes és farà públic a través de 
les xarxes socials de l’Oficina 
de Turisme de Tavèrnoles 
del nom del guanyador del 
concurs. 
El guanyador del mes de 
juliol serà obsequiat amb una 

nit d’allotjament, per a dues 
persones, a la casa rural 
L’Aguilar. 
Amb un dinar (per a 2 
persones) 
al 
restaurant 
Can 
Colomer 
pel 
guanyador 
del mes 
d’agost i una estada d’una nit 
d’allotjament a Can Janot el de 
setembre.

Informacions Municipals Més infromació 
a l’oficina de 
Turisme o al QRConcurs fotogràfic #estiuatavernoles

http://www.tavernoles.cat/el-municipi/guia-del-municipi/menjar-i-dormir/casa-rural-laguilar.html
http://www.tavernoles.cat/el-municipi/guia-del-municipi/menjar-i-dormir/2015-02-06-restaurant-colomer-can-janot.html
http://www.tavernoles.cat/el-municipi/guia-del-municipi/menjar-i-dormir/2015-02-06-restaurant-colomer-can-janot.html
http://www.tavernoles.cat/el-municipi/guia-del-municipi/menjar-i-dormir/2015-02-06-allotjament-rural-can-janot.html
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Agafem una paella i hi posem un bon raig d’oli, 
rossejarem el conill que prèviament hem salat. 

El retirem. Posem la ceba picada, el pebrot ta-
llat petit i el fetge del conill en una cassola amb 
oli. 

Ho coem tot plegat durant uns 15 minuts, lla-
vors hi afegim una llossada d’aigua freda per 
tal de caramel·litzar-ne la ceba. 

Un cop tenim el fetge cuit, el retirem. Afegim a 
la cassola els tomàquets ratllats, un polset de 
sucre i ho deixem coure 15 minutets més.  

Afegim el conill i l’arròs ben sec i ho remenem 
una mica. 

Hi aboquem l’aigua bullent, la picada d’all i juli-
vert, i el fetge del conill. 

Ho farem coure 5 minuts a foc ràpid, i llavors 
12 a foc lent.

Us animem a que ho proveu!!!!!!!

Receptes
Amanida Alemanya de patates i salsitxa Frankfurt

• 4-5 patates mitjanes 
• 4 salsitxes Frankfurt
• 8 cogombres amb vinagre 
• 1 ceba mitjana
• 5 cullerades maionesa
• 1 cullerada de mostassa de Dijon
• 1 branca de julivert
• Sal
• 2 ous durs

Ingredients: 
4 persones

Receptes de la Memòria
Arròs amb Conill Francisqueta Soler

• 1/2 conill tallat petit i el seu fetge.
• 1 pebrot verd.
• 2 cebes grosses.
• 2 tomàquets ben madurs.
• 600gr d’arròs de Pals.
• 3 grans d’all.
• Julivert.
• Oli d’oliva.
• Sal.
• 1.8l d’aigua.

Ingredients: 

Posar les patates amb pela a bullir durant 35 
minuts. amb una culleradeta de sal. 

Un cop cuites i fredes, pelar-les i tallar-les a 
daus.

Tallar els frankfurts a rodanxes i fregir-los fins 
que quedin doradets.

Pelar la ceba i tallar-la a cuadrets petits (bru-
noise) i els cogombres també.

Amb un bol posar-hi la maionesa juntament 
amb la mostassa i barrejar-ho, afegir els co-
gombres, ceba, julivert, frankfurts i patates i 
barrejar-ho tot.

Emplatar-ho i decorar-ho amb els ous durs, 
cogombres, Frankfurt, julivert.

A l ámanida si pot afegir poma tallada a da-
uets o l óu dur a dauets.

Esperem que us agradi!
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Acords de plens

Ple	ordinari	de	14	de	març	de	2016

Aprovació del compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2015 Tavèrnoles þ þ þ
Aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a
l’arranjament de camins d’ús públic per a l’exercici 2016 al municipi de Tavèrnoles, i
de les bases per la qual aquesta es regirà

þ þ 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
Aprovació inicial de la creació del fitxer de dades personals corresponents a la
gestió i control d’accés del tancat de residus municipal de Tavèrnoles. þ þ þ
Aprovació de formulació de proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
per al nomenament de Jutge/essa de Pau substitut/a de Tavèrnoles. þ þ þ

Ple	extraordinari	de	25	d'abril	de	2016

Aprovació de formulació de sol·licitud i de distribució de subvenció al Departament de
Governació, Administracions públiques i Habitatge, per a l’atorgament de
compensacions econòmiques a favor d’aquest Ajuntament per a l’abonament de
retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2016

þ þ þ
Aprovació d’adhesió a la pròrroga del contracte derivat anomenat “Serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus
organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de
Barcelona”.

þ þ þ

Aprovació de minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de
Tavèrnoles i l’associació Sant Tomàs – PARMO, per a contribuir al finançament per
part del primer dels centres especialitzats de dita associació.

þ þ þ
Aprovació de declaració d’obra d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi
circumstàncies que ho justifiquen, la realitzada per la Fundació privada per a la xarxa,
lliure i neutral, guifi.net, per a la construcció de 6 arquetes al carrer de Baix per a la
instal·lació de xarxa de fibra òptica en règim de comuns.

þ þ þ

Ple	ordinari	de	27	de	juny	de	2016

Aprovació de formulació de proposta de festes locals per a l’any 2017 al municipi de
Tavèrnoles. þ þ þ
Aprovació de la gestió del Padró municipal d’habitants, any 2015, realitzada per la
Diputació de Barcelona, i de les xifres de població a 1 de gener de 2016. þ þ þ
Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia, de rescissió de contracte amb GEST
FORESTAL SCCL, subscrit per a l’execució de les obres de la franja perimetral de
Fussimanya.

þ þ þ
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Transcorregut ja 
el primer any de 
legislatura, podem 

fer ja una primera valoració de 
com està anant. 

Aquesta legislatura, els tres 
partits polítics de Tavèrnoles 
hem acordat un govern 
unitari, repartir les regidories i 
treballar conjuntament. 

Nosaltres en fem una valoració 
positiva per diferents motius:

1-Al ésser set regidors amb 
regidoria, permet un millor 
repartiment de les tasques i 
que cadascú es pugui centrar 
en cadascuna de les seves 
responsabilitats amb més 
dedicació.  
El benefici es trasllada 
directament als veïns de 

Tavèrnoles, ja que al final 
s’acaben fent més activitats, 
més projectes, etc...

2-Al ser tres partits polítics, 
a l’hora de prendre decisions 
en els diferents temes que 
competeixen del consistori, es 
garanteix que en totes elles hi 
ha un debat de fons, i això és 
important.

3-En ajuntaments petits com 
el nostre, on els regidors no 
som professionals, és del tot 
indispensable que com major 
sigui el nombre de gent a col.
laborar en els diferents actes 
millor.

També hi ha algun aspecte 
que no ens agrada tant, que 
l’hem d’explicar però que 
també l’entenem. 

Com és evident TAV van 
obtenir una representació de 
dos regidors CIU quatre i ERC 
un, per tan també és normal 
que algunes de les decisions 
acabi pesant la majoria de CIU 
sempre amb el suport de ERC.

A vegades alguns debats es 
dilaten més en el temps per tal 
de poder arribar acords, més 
que si governés un únic partit. 

Però al nostre pensar sempre 
és en benefici del poble i que 
les decisions siguin debatudes 
en profunditat.

Des de TAV continuarem 
treballant amb dedicació en 
les nostres regidories i col.
laborant en el què sigui amb 
les altres com hem anat fent 
durant aquest primer any.

Des del grup 
d’Esquerra pensem 
que el fet que hi 

hagi hagut un govern unitari 
ha fet que s’hagin calmat molt 
tots els grups, des de CIU 
s’ha optat per la continuïtat 
i el no fer soroll i qui dia 
passa any empeny, el TAV 
ha desaparegut literalment, 
nosaltres estem d’oients 
perquè al cap i a la fi és el què 
té el govern unitari, comporta 
la tranquil·litat i el saber també 
que uns fan i els altres deixen 
fer.

Tot i aquesta calma aparent 
ens preocupen alguns temes 
com per exemple quin serà 
el final de la història, conte 
i a vegades malson, de 
Fussimanya, ja que pel capítol 
que passem ara, les coses no 
tenen gaire bon caire…  

Continuem pensant en la 
Comissió de Festes, des 
del primer dia hem dit les 
mateixes coses, no volem que 
depengui de l’Ajuntament, no 
volem que sigui una regidoria 

més, les festes del poble que 
siguin del poble…. Ens feia 
por que estigués polititzada i 
és com ha acabat, perdent la 
seva autonomia. 

Potser l’hauríem d’acostar 
i integrar-hi més la gent, 
persones que tinguessin més 
continuïtat o que se’n fessin 
responsables, perquè tothom 
fos més partícep.

Valoració global… Progressa 
adequadament, però no estem 
ni a meitat de curs…

Diu un proverbi 
africà que “si vols 
anar ràpid vés 

sol, si vols arribar lluny vés 
acompanyat” i segurament 
aquest proverbi ens serviria 
per donar la nostra valoració 
com a grup municipal d’aquest 
primer any de legislatura.

Ser set regidors amb 
competències al govern 
municipal ens permet 
plantejar-nos fites més 
ambicioses, però ens obliga 
també a un major debat dintre 
de l’equip de govern.  

Un debat que des del nostre 
grup ens ha agradat fer-lo 
sempre d’igual a igual amb 
la resta de grups, perquè 
entenem que així ha de ser i 
perquè totes les opinions han 
de tenir el mateix pes dintre 
d’un equip de govern unitari.

En aquest sentit ens mostrem 
molt satisfets que entre els set 
regidors hàgim definit ja una 
programa d’actuació municipal 
(PAM) que ha ser servir 
perquè cada regidoria tingui 
clar quin full de ruta col·lectiu 
ens plantegem pel que queda 

de legislatura.  
Un PAM que s’ha fet de 
manera totalment transversal 
entre regidories i amb 
aportacions per part de cada 
grup municipal.

Un desig cara als propers 365 
dies de legislatura? Que de 
mica en mica anem deixant 
enrere la dicotomia “nosaltres/
vosaltres” per interioritzar que 
només el “nosaltres” és capaç 
de fer-nos arribar tan lluny 
com ens vulguem proposar.

Política Municipal
Valoració dels 365 primers dies de legislatura municipal La Pregunta...
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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.

• Netejadora
• Ajudant Peixataria
• Auxiliar Administrativa
• Tècnic/a especialista en societats/comptabilitat
• 

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

Ofertes de treball al Punt Jove

Programa Festa Major 2016

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

Regidoria de Lleure

Naixements i defuncions
Del 15 de febrer al 30 de juny de 2016
 
Naixements:
• Llum Casellas Elizondo 

El Banús A, 17/02/2016
• Aniol del Pino Mañosas, 

C. de l'església, 5, 23/02/2016

Defuncions: 
• Josep Pagespetit Estrada, 

C. Roureda , 2 14/04/2016
• Aurora Castañe Arau, 

Mas el Pujol, 26/04/2016
• Josep Prat Codinachs, 

Mas Can Ton Xic, 26/6/2016
 
Habitants a dia 30 de juny de 2016: 161 homes,159 dones.

Divendres 29/07/2016

-	 21:00h Pregó de Festa 
Major a càrrec de Sally 
Schilipmann, nascuda 
a Illinois i habitant de 
Tavèrnoles des de l’any 
2007. Lloc: Centre Cívic.

Tot seguit, Caminada 
nocturna a triar entre dos 
recorreguts de 5 i 10km. 

Dissabte 30/07/2016

-	 17:00h Competició de 
Bubble Football al Camp 
de futbol. 

-	 21:30h Sopar de Festa 
Major  a càrrec de Can 
Planes Bones a l’Envelat.
Preu: adults 18€, infants 
10€ (menú infantil fins a 
10 anys).  
 
Cal confirmar a 
l’Ajuntament abans de 
dimarts dia 26 de Juliol. 
Cal portar plats, gots i 
coberts.Seguidament  

-	 Ball amb l’Orquestra 
Orgue de Gats.

-	 Fi de festa amb Dj Aina 
Serrabasa. 

Diumenge 31/07/2016

-	 10:00h Xocolatada 
popular al Camp de 
futbol. 
Tot seguit, jocs gegants i 
escuma pels més menuts.

-	 17:30h Actuació dels 
nens del Casal d’Estiu 
de Tavèrnoles al Centre 
Cívic.

-	 18:00h Espectacle 
i taller de màgia a 
càrrec de Marc Sàbat a 
l’Envelat. 
Hi haurà servei de bar.

Dimecres 3/08/2016

-	 12:00h Missa Solemne 
en honor a Sant Esteve. 
Tot seguit aperitiu.

-	 13:30h Arrossada 
popular a càrrec de 
La Colla de l’Arròs a 
l’Envelat.  
 
Preu: 15€. Cal confirmar 
a l’Ajuntament abans de 
dimarts dia 26 de juliol.

Dissabte 6/08/2016

-	 17:00h Triangular de 
futbol: solters, casats i 
divorciats. Lloc: Camp de 
futbol.

-	 21:00h Botifarrada a 
l’Envelat. Preu: 5€. Hi 
haurà servei de bar. 

-	 Seguidament actuació del 
grup d’Havaneres Alta 
Mar. 

Diumenge 7/08/2016

-	 21:00h Sopar de 
Tornaboda. Cal trucar al 
Restaurant Fussimanya 
per a reservar.

De divendres 29 de juliol al diumenge 7 d'agost

Cristina Masramon Sala

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

