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Quan el talent sap fer-se humil
ens roba el cor, de tan gentil.

Quan el talent es fa pastor i és portaveu d’una il·lusió
mostra, del poble, un nou perfil. Ens roba el cor, de tan gentil.

Quan el talent sap fer-se humil.
Pilar Cabot

Foto : MésImatgeDigital
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De nou ens trobem 
davant una nova 
edició de La Rella i 
en aquesta ocasió 
voldria destacar 
un dels aspectes 
municipals que 
aquests dies 
treballarem des 
de l’equip de 
govern, es tracta 
del Programa 

d’Actuació Municipal, conegut també 
com a PAM, mitjançant el qual 
l’Ajuntament estableix les prioritats 
d’actuació o objectius per a la 
legislatura. 
En el PAM es detallen les principals 
accions que s’hauran de realitzar o 
promoure per aconseguir arribar als 
objectius que des de l’equip de govern 
ens hàgim marcat.
Aquest inici d’any, a través de la 
regidoria de participació ciutadana, 
s’ha promogut un debat i una posterior 
enquesta sobre el què hem anomenat 
els projectes de legislatura.
L’objectiu ha estat generar un debat 
públic al voltant d’aquests projectes, 
copsar quin interès despertaven entre 
els veïns de Tavèrnoles i recollir noves 
aportacions a través de l’enquesta. 
Els nivells de participació en tot aquest 
procés han estat molt elevats i des 
d’aquí vull aprofitar a agrir a tots els 
veïns la seva implicació.
El PAM, a banda dels projectes de 
legislatura, ha  d’incloure també les 
línies estratègiques de cadascuna de 
les regidories de l’Ajuntament, i és 
per aquest motiu que he encarregat 
als regidors que defineixin les seves 
prioritats en les respectives àrees. 
Als regidors em pertoca animar-los 
a ser ambiciosos i realistes en les 
seves propostes; als veïns em pertoca 
animar-vos a fer-nos arribar els vostres 
suggeriments, perquè és entre tots que 
hem de continuar fent Tavèrnoles.

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

Una vintena de veïns van assistir a la reunió 
informativa on es van donar detalls de com 
contractar el servei d’internet sobre fibra 
òptica. 

L ‘Ajuntament de Tavèrnoles va iniciar la 
passada primavera els treballs d’estesa 
de fibra òptica per connectar diversos 
equipaments i serveis muncipals; 
concretament es tracta de dos trams 
troncals de fibra que uneixen la bàscula i la 
depuradora amb les dependències municipals. 

Aquesta obra, que ha tingut un cost aproximat 
de 20.000 euros, s’ha finançat a través d’una 
subvenció de la Diputació de Barcelona (75%) 
i de recursos propis de l’ajuntament (25%).

Aquesta infraestructura es posa a disposició 
de la Fundació Guifi.net per tal que els 
operadors adherits a la xarxa de Comuns 
puguin oferir el servei de connexió als veïns 
de Tavèrnoles, i així millorar substancialment 
el servei actual d’internet al municipi.

Està previst que a finals de mes d’octubre 
l’Ajuntament de Tavèrnoles ja tingui sortida a 
internet a través de la fibra òptica.  

A la reunió informativa es va explicar per part 
de representats de la Fundació Guifi.net el 
funcionament de la Fundació, així com les 
possibilitats d’ampliar el desplegament de fibra 
òptica aprofitant complicitats entre veïns. 

Els veïns també van poder conèixer de 
primera mà els serveis que l’operador 
Goufone ofereix i la disponibilitat de connexió 
amb l’actual estesa de xarxa de fibra òptica.

Arriba la Fibra Òptica

Entra en funcionament el primer tram de fibra òptica

Foto: MésImatgeDigital

De nou Tavèrnoles és uns dels municipis 
capdavanters de Catalunya pel que fa a la 
recollida selectiva. Els resultats de l’any 2014, 
amb 76,45% de percentatge de recollida 
selectiva neta, ens situa com a 4t municipi a 
nivell català, només per darrera de Vilablareix 
(80,77%), Folgueroles (77,82%) i Matadepera 
(77,11%).

Des de la regidoria de Medi Ambient es 
valoren d’una manera molt positiva aquests 
resultats que són fruit de la particularitat del 
sistema de recollida implantat al municipi, de 
la implicació del personal municipal i, com no, 
de la bona predisposició dels veïns a l’hora 
de separar correctament els diferents residus 
domèstics. 

Tavèrnoles continua amb els bons nivells de recollida selectiva

VIDRE PAPER  ENVASOS REBUIG ORGÀNICA

I recorda, sempre tens a prop una deixalleria per portar electrodomèstics, runa, 
pneumàtics, pots de pintura, roba, material informàtic i altres residus especials

A TAVÈRNOLES
fem-ho bé!

Ajuntament
de Tavèrnoles
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La regidora Paquita Clarà es va reunir amb 
la regidora de Benestar Social de Rupit i 
Pruit, Lourdes Marsal, per donar a conèixer 
les activitats del Centre Cívic de Tavèrnoles 
sobre els diferents tallers que s’han organitzat 
a Tavèrnoles i l’acceptació que han tingut 
entre els usuaris. També es va interessar 
per l’activitat infantil de l’Aula Educativa i les 
classes de gimnàs i zumba que es fan al 
Centre Cívic.

L’Ajuntament de Rupit i Pruit s’interessa per les activitats 
que s’ofereixen des del Centre Cívic

Informacions Municipals

Les tasques s’estan duent a terme des de 
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
gràcies al Conveni Caixa 2014-2015.

Mitjançant aquestes tasques, que s’han iniciat 
aquesta tardor, es vol fomentar la diversitat tot 
creant espais oberts que millorin l’estructura 
en mosaic del paisatge i la connectivitat entre 
las poblacions de fauna, així com millorar 
l’hàbitat de les espècies de caça menor i reduir 
la massa de combustible per la prevenció 
d’incendis.

Concretament al municipi de Tavèrnoles els 
treballs es realitzaran als paratges de El Pou, 
El Compòsit, El Jutglar, El Foquers, Masgrau, 
Roviretes, Sant Feliuet i Santa Margarida 
d’Ardola, amb una superfície total afectada de 
25,5 ha.

Treballs per a la conservació i millora 
d’hàbitats d’interès

Una caminada, un esmorzar popular i una 
exhibició de zumba van ser les activitats 
organitzades per recollir fons per La Marató de 
TV3

Un any més el poble de Tavèrnoles va 
contribuir amb La Marató de TV3, amb la 
novetat d’una exhibició de zumba on es va 
convidar a tots els assitents a predre’n part. 
Paral·lelament es va organitzra una caminada 
i un esmorzar popular amb pa amb tomàquet, 
embotit i formatge. la quantitat recaptad, que 
integrament s’ha donat a La Marató de TV3 ha 
estat de 238 €

Des de la regidoria de Benestar Social i la 
d’Esports es vol agrair públicament a tots els 
veïns la implicació en aquests actes solidaris 
de La Marató de TV3

Tavèrnoles recull 238 € per La Marató de TV3

El passta dia 1 d’octubre, coincidint amb el 
dia Internacional de la Gent Gran, va tenir 
lloc la primera sessió dirigida d’exercicis al 
nou espai lúdic i de salut per a la gent gran 
Una desena de veïns de Tavèrnoles van 
poder practicar alguns del molts exercicis de 
salut que poder realitzar-se a l’espai lúdic, 
tot sota la supervisió d’una fisiterapeuta que 
va explicar detalladament com havien de 
realitzar-se els exercicis. 

En total es van realitzar 4 sessions al llarg del 
mes d’octubre amb molt bona acceptació per 
part dels assistents. 

Des de la regidoria de Salut ja s’està 
treballant per poder continuar oferint 
aquestes sessions dirigides a partir de la 
primavera.

Sessions de fisioterapeuta a l’espai 
lúdic i de salut

Foto: Pep Garriga

Foto: Pep Garriga
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Informacions Municipals

La sisena edició de la Duatló de Tavèrnoles 
va comptar amb 130 duatletes participants 
Diumenge el matí es va celebrar a Tavèrnoles 
la sisena edició del duatló de muntanya, prova 
organitzada pel CN Vic ETB i l’Ajuntament 
de Tavèrnoles. El duatló era puntuable pel 
circuit català i la lliga de clubs. La distància va 
ser esprint 6 quilòmetres de cursa a peu, 20 
quilòmetres de btt i 3 quilòmetres de cursa a 
peu. 
Els guanyadors van ser Francesc Freixer  
(Grup Esportiu Esteve) en categoria masculina 
i Laura Terrades (Club Triatló Granollers) en 
categoria femenina.  
Un any més Francesc Freixer es va endur 
la victòria a un duatló que coneix i domina 
perfectament, aquest any però, no va ser 
fins a l’últim segment de cursa a peu on va 
aconseguir posar-se primer i aconseguir la 
victòria.  
Amb un temps de 1:25:24 va quedar per davant 
d’Ismael Ventura i Ever Alejandro.  

Per equips el guanyador va ser Triatló Medina.  
Per la seva part Laura Terrades la guanyadora 
femenina ho va fer amb més autoritat i amb un 
temps de 1:49:21 es va imposar per davant de 
Teresa Pons i Blanca Valles.  
Per equips femení el guanyador va ser CERRR 
Igualada.

Francesc Freixer i Laura Terrades, guanyadors de la Duatló BTT

Foto: MésImatgeDigital

El passat divendres 29 de gener es va celebrar 
el III Sopar Jove de Tavèrnoles a Fussimanya. 

Una desena de joves varen participar de la 
trobada juntament amb el Regidor de Joventut 
i la tècnica de joventut compartida. Els 
objectius del sopar eren varis: per una banda, 
i degut al canvi produït anteriorment de la 
tècnica de joventut referent, els joves i la nova 
tècnica es varen conèixer i varen compartir 
una estona agradable. Fins aleshores, el 
contacte havia estat mitjançant el Facebook 
i el Whatsapp. El sopar, també va servir per 
presentar els diferents projectes comarcals 
en matèria de joventut en què els joves poden 
participar. Aquests projectes donen cobertura 
a diferents inquietuds i necessitats com el 
tema d’ocupació, orientació acadèmica, 
alternatives d’oci, entre altres. 

També es varen recollir propostes per part dels 
joves sobre què els hi agradaria que es fes al 
poble i què els hi agradaria organitzar, tan per 
ells mateixos com per la resta del municipi. 
Varen proposar idees molt interessants i com 
a tret característic, és que a cada proposta, 
ells mateixos s’oferien per organitzar-la 
conjuntament amb l’ajuntament, aspecte que 
valorem molt positivament des de la Regidoria 
de Joventut.

Es va aprofitar, també, per demanar 
específicament si hi havia la necessitat de 
poder comptar amb habitatge de lloguer 
assequible al municipi, que permetés que els i 

les joves es poguessin emancipar sense haver 
de canviar de municipi, i entre altres, poder 
seguir gaudint de la pertinença a Tavèrnoles 
i de la coneixença entre la resta de veïnatge. 
La resposta de tots els assistents va ser 
afirmativa, i de fet, es va detectar que els hi va 
agradar que se’ls hi consultés un aspecte com 
aquest. Tan sols una jove va respondre que 
no li interessaria, ja que té intenció de viure 
a la ciutat. Els joves que es varen excusar de 
no venir al sopar, també tindran la oportunitat 
de donar la seva opinió sobre els temes que 
es varen tractar al sopar, així com conèixer 
l’oferta de projectes comarcals adreçats a 
ells. En aquest cas, la tècnica de joventut s’hi 
posarà en contacte.

Des de la Regidoria de Joventut, aprofitem per 
fer una crida als nois i noies de 12 a 29 anys 
de Tavèrnoles, que s’adrecin a l’ajuntament i 
deixin les seves dades de contacte per poder 
posar-nos-hi en contacte.

Sopar de Joves

Foto: Dani Crous
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Informacions Municipals

Les activitats van tenir el seu inici amb la 4ª Mostra de 
Fragments de Pessebres ubicada al Centre Cívic, que 
es va inaugurar el passat diumenge 13 de desembre 
i que durant els gairebé 2 mesos d’exposició ha rebut 
un gran quantitat de visitants, posant de manifest la 
innovació dintre del món del pessebrisme que està 
suposant aquesta mostra.

El dia de Sant Esteve va tenir lloc la tradicional Quina 
Popular, enguany al Restaurant El Nou Roquet, on es 
van repartir diversos premis als que van cantar línies i 

bingos.  
El diumenge 27 
de desembre 
els més menuts 
van poder donar 
la carta de Reis 
i fer els darrers 
encàrrecs al 
Patge Reial que 
puntualment 
va acudir a la 
seva cita amb 
els habitants de 

Tavèrnoles. 

El mateix dia 27 a la 
tarda va tenir lloc “La 
Pasturada” a càrrec 
del grup de Teatre 
de Tavèrnoles, una 
representació de 
quatre escenes dels 
pastorets, i que va 
omplir de gent els 

carrers del poble.

Com altres anys també s’han organitzat diferents 
tallers de Nadal que s’han realitzat al Centre Cívic 
amb molt bona acceptació. El primer d’ells amb 
activitats sobre els bombers; el segon un taller de 
manulaitats i pintura; el tercer un de cuina ajudats 
per les àvies de Tavèrnoles, una bona activitat 
intergeneracional que va deixar a tothom satisfet i 
atipat i finalment un taller de fanalets per poder rebre 
els Reis d’Orient.

Les activitats de Nadal van començar l’any 2016 amb 
la segona edició de la cronoescalada nocturna que va 
comptar amb gairebé una vintena de participants. El 
dissabte dia 2 de gener l’Església de Sant Esteve de 
Tavèrnoles va acollir el concert de Nadal a càrrec del 
Cor “Cantus Firmus”.  

Finalment el dia 5 de gener van arribar els Reis 
d’Orient que van poder conversar amb tots els 
infants presents, obsequiant-los amb una bossa de 
llaminadures a l’espera de rebre la resta de regals 
durant la Nit Màgica. 
Des de les diferents regidories implicades amb 
l’organització d’aquestes activitats es vol agrair a tots 
els veïns que van participar i col·laborar activament 
ens les diverses activitats i tallers.

Nadal farcit d’activitats

Fotos: MésImatgeDigital
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Informacions Municipals

Una vintena de veïns van assistir el passat 
dijous 14 de gener a la sessió de participació 
ciutadana on es va poder debatre sobre els 
projectes presentats per l’equip de govern. 
L’objectiu de la sessió era la de presentar 
un seguit de propostes d’actuacions amb la 
voluntat de poder copsar quines d’aquestes 
propostes de legislatura desperten major 
interès entre els veïns del municipi, generar 
debat al voltant d’aquestes, detectar-ne una 
necessitat real i valorar-ne els pro i contres. 
Les propostes que es van posar a debat van 
ser: la urbanització d’un carrer del poble; la 
construcció d’un espai cobert; i la construcció 
d’habitatges de lloguer de titularitat municipal. 
Un cop finalitzada la sessió participativa 
l’Ajuntament distribuirà a les cases de 
Tavèrnoles un text explicatiu de les diferents 
propostes amb un enquesta per valorar-les. 
Aquesta enquesta està oberta a veïns majors 

de 16 anys empadronats a Tavèrnoles i caldrà 
retornar-la a les oficines municipals abans del 
12 de febrer. En aquesta mateixa enquesta 
de valoració hi haurà apartat d’observacions 
per si algun veí for fer-hi constar altres 
aportacions. 
Totes les valoracions i aportacions recollides 
mitjançant aquest procés participatiu han 
d’ajudar a establir prioritats a l’equip de 
govern en les diferents actuacions que 
es puguin portar a terme, així com definir 
polítiques globals en funció de les necessitats 
detectades.

Sessió de participació ciutadana sobre els projectes de legislatura

Des de primers de gener es troba accessible 
el Portal de Transparència de l’Ajuntament 
de Tavèrnoles, l’espai web que permet donar 
compliment a les obligacions de transparència 
establertes per la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

L’Ajuntament de Tavèrnoles s’ha acollit a 
l’oferta facilitada pel Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (AOC) per a gestionar 
la informació de transparència dels ens 
locals. Aquest portal, accessible des de la 
pàgina web de l’Ajuntament, es presenta com 
a eina perquè els ciutadans puguin estar al 
dia del treball que du a terme la corporació, 
accedint a la informació pública més rellevant 
que es troba  estructurada en 6 grans àrees: 
Informació institucional i organitzativa; Gestió 
econòmica; Acció de govern i normativa; 

Contractes, convenis i subvencions; Serveis i 
tràmits; i Participació.

Així mateix, i des del passat mes de 
desembre, s’ha procedit a renovar la pàgina 
web municipal, gràcies a l’ajut concedit per 
la Diputació de Barcelona. El nou gestor de 
continguts permet incoporar nous espais al 
web i una major versatilitat cara a complir els 
indicadors de qualitat i transparència.

L’Ajuntament de Tavèrnoles posa en funcionament  
el Portal de Transparència i el nou web municipal

Aprovats els pressupostos municipals per a l’any 2016
El ple municipal del dilluns 28 de desembre 
va aprovar per unanimitat els pressupostos 
per al 2016 que ascendeixen a 363.920 € i 
que suposen un increment d’un 13% respecte 
als de l’any anterior. 
Amb l’aprovació dels pressupostos es 
podrà donar una continuïtat als serveis 
que actualment es vénen oferint des de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles, així com la 
realització d’inversions de caràcter menor 
com ara la instal·lació de megafonia al 
Centre Cívic, la millora de l’accés al tancat 
de residus, la substitució de fanals antics per 

fanals de tecnologia LED i la millora de la 
senyalització turística.  
Un altre punt de l’ordre del dia del ple va ser 
l’adjudicació de l’obra d’execució de la franja 
perimetral de l’urbanització de Fussimanya a 
l’empresa Gest Forestal, SCCL per un import 
de 41.330,06 €. 
El ple va donar compte també de les 
resolucions dictamninades, de l’estat 
d’execució trimestral del pressupost, així com 
del període mitja de pagament a proveïdors 
que en el 3r trimestre ha estat de 16,57 dies.

5/2/16 22:55Ajuntament de Tavèrnoles

Pàgina 1 de 3http://www.tavernoles.cat/

Sense estils Contactar ca es en fr

Cercar...  

Data i hora oficial
05.02.2016 | 22:55

TRÀMITS

Instància genèrica

Sol·licitud d'accés a la informació
pública

Sol·licitud de llicència urbanística
(obra menor)

Més tràmits

04.01.2016

Fem Tavèrnoles entre tots!

Ja poden valorar-se els diferents projectes de
legislatura. La data límit pel retorn de l'enquesta és el
divendres 12 de febrer i caldrà fer-ho de manera
presencial a l'Ajuntament de Tavèrnoles

MUNICIPI PER TEMES

EL MÉS CONSULTAT

Tavèrnoles fa el pessebre

Agenda

Hemeroteca

DESTACATS

NOTÍCIES

04.02.2016

Visites guiades a l'Església de Sant Esteve de
Tavèrnoles

L’Ajuntament de Tavèrnoles a través de l’Oficina de
Turisme organitza unes visites guiades a l’església
de Sant Esteve i el poble de Tavèrnoles per mostrar
i difondre el coneixement d’un dels exemples d’art
romànic de gran valor i alhora poc coneguts de la
comarca d’Osona.

02.02.2016

Finalitzades les obres d'adequació del nou local
polivalent

Amb la reforma de l'antiga "Casa de les Garoleres"
Tavèrnoles guanya un nou espai polivalent on poder
realitzar múltiples activitats

28.01.2016

Enquesta de valoració dels projectes de legislatura

L'Ajuntament de Tavèrnoles ha distribuït un tríptic
amb el resum de la sessió de participació ciutadana
del passat 14 de gener sobre els projectes de
legislatura.

20.01.2016

Servei de Bus nit per la nit del Carnaval de Torelló

Des del servei de joventut del Consell Comarcal i
l'ajuntament de Torelló ens presenten de nou el
servei del BUS NIT del Carnaval de Terra Endins de
Torelló.El servei del BUS NIT realitzarà el trajecte de

AGENDA

Dissabte, 13 de febrer de 2016
(De 12.00 h a 12.30 h)

Visita guiada a l'església
de Sant Esteve de
Tavèrnoles

Més notícies

DRECERES

Oficines
municipals

Butlletí
digital

Facebook Twitter

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg

Febrer 2016 4

Ajuntament - Seu electrònica El municipi Actualitat Adreces i telèfons Portal de Transparència



8

La
 R

el
la

 d
e 

Ta
vè

rn
ol

es
  N

º3
3

Informacions Municipals

Com cada primavera, 
presentem el Raid dels 
Ausetans, el torneig 
d’aventura a nivell comarcal 
on els equips participants 
(de 4 a 6 persones), han de 
superar un seguit de proves 
(paint ball, escalada, pista 
americana, etc.) demostrant 
diferents tipus de valors i 
habilitats. 

Es competeix amb joves 
d’altres municipis en una final 
i els que aconsegueixen més 
puntuació passen a la final 
comarcal a les instal·lacions 
d’Anigami a “Les Comes”. 

A cada edició, Tavèrnoles ha 
participat amb un equip de 
joves majors d’edat , i esperem 
que aquest any, tornin a 
participar i també s’animi 
algun equip de menors d’edat.

El Raid té dues modalitats:

· Categoria menors d’edat (de 
13 a 17 anys): premi un viatge 
a Port Aventura
· Categoria majors d’edat 
(de 18 a 29 anys): premi un 
cap de setmana a una ciutat 
europea

Cada modalitat competeix en 

unes dates diferents, i el cost 
també és diferent; 4€ per la 
categoria de menors d’edat, i 
5€ pels majors d’edat.

Les inscripcions s’obriran 
l’1 de març, i podreu fer les 
inscripcions a l’ajuntament de 
Tavèrnoles.

Per més informació:
www.elraiddelsausetans.cat
Facebook:
El Raid dels Ausetans
Servei de Joventut Osona 
centre
Tavèrnoles jove

L’Ajuntament de Tavèrnoles 
a través de l’Oficina de 
Turisme organitza unes 
visites guiades a l’església 
de Sant Esteve i el poble 
de Tavèrnoles per mostrar i 
difondre el coneixement d’un 
dels exemples d’art romànic 
de gran valor i alhora poc 
coneguts de la comarca 
d’Osona.

L’Església de Sant Esteve de 
Tavèrnoles és un magnífic 
exemplar de l’arquitectura 
llombarda, erigit cap al 1083 
i modificat el 1728 amb una 
nova façana. 

En destaca el bonic campanar 
i la decoració externa de 
l’absis, i a l’interior les pintures 
de l’altar i les talles de Sant 
Esteve i Sant Isidre.

Durant la visita no només 
es mostrarà l’església sinó 
que es situarà el poble de 
Tavèrnoles dins l’entorn de 
l’espai natural Guilleries-

Savassona 
i la seva 
història, i 
també es 
posarà en 
context 
l’església 
a partir 
d’altres 
exemples 
d’art 
romànic de 
la zona.
Amb 
aquesta 
iniciativa, 

des de l’Oficina de Turisme 
de Tavèrnoles, es pretén 
promocionar un dels atractius 
culturals i de gran valor del 
municipi. 
Les visites s’han iniciat el 

passat dissabte 13 de febrer 
i es realitzaran cada segon 
dissabte de mes a les 12 
del migdia amb reserva 
prèvia al correu electrònic: 
turismetavernoles@
tavernoles.cat o al telèfon 
93.812.20.36

Agenda Jove
Inscripcions al Raid dels Ausetans

Visites guiades a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles

Fotos: MésImatgeDigital
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Amb la reforma de l’antiga 
“Casa de les Garoleres” 
Tavèrnoles guanya un 
nou espai polivalent on 
poder realitzar múltiples 
activitatsL’any 2014 
l’Ajuntament de Tavèrnoles va 
adquirir la parcel·la situada al 
carrer Montseny núm. 4 en 
previsió de poder-la destinar a 
futur equipament pel municipi. 

Un cop aconseguit part del 
finançament, a finals del 
2015 es van iniciar les obres 
de reforma i adequació del 
local, consistents millorar 
l’accessibilitat a la parcel·la, 
obrir una nova porta d’accés 
al local, enderrocar les 
separacions interiors i aillar 
tèrmicament les parets. 

A més a més s’ha renovat 
la instal·lació elèctrica per 
adapatar-la a la normativa 
vigent i s’ha instal·lat una 
estufa de pél·let. 

El cost total de les obres 
d’adequació és d’uns 
28.000€, dels quals 15.000€ 
han estat finançats per la 
Diputació de Barcelona a 
través de la línia d’adequació 
de locals buits.

El nou local és un espai diàfan 
d’uns 45 m2 i disposa d’uns 
serveis higiènics. L’espai s’ha 
equipat amb unes espatlleres 
i uns miralls que permetran 
fer-hi les activitats de gimnàs 
i zumba que tan bona acollida 
estan tenint entre el veïnat de 
Tavèrnoles.

Informacions Municipals

Finalitzades les obres d’adequació del nou local polivalent

Aquest passat dilluns, 15 
de febrer, s’ha procedit al 
recompte de les enquestes 
sobre els projectes de 
legislatura. 

En total s’han recollit 73 
butlletes d’un cens total de 
272 veïns majors de 16 anys 
empadronats al municipi, 
la qual cosa suposa una 
participació del 27%.

Els tres projectes que es 
posaven a valoració eren: la 
urbanització d’un carrer del 
poble; la construcció d’un 
espai cobert; i la construcció 
d’habitatges de lloguer de 
titularitat municipal. 

Cada veí podia valorar els 
diferents projectes atorgant-
los 3, 2, 1 o 0 punts segons 
el grau d’interès que li 
despertava.
 

El recompte final de les 
valoracions ha estat:

•	 Urbanització d’un carrer 
del poble: 110 punts

•	 Construcció d’un espai 
cobert: 127 punts

•	 Construcció d’habitatges 
de lloguer de titularitat 
municipal: 57 punts 

En la mateixa enquesta es 
donava la possibilitat als veïns 
de fer noves aportacions; en 
total 24 butlletes han inclòs 
observacions addicionals. 

En major nombre de 
coincidències destaquen 
l’opció de donar un caràcter 
més peatonal al nucli antic 
del poble i la d’ubicar l’espai 
cobert a la zona de la pista 
de bàsquet. També presenten 
coincidències les següents 
observacions: urbanitzar el 
carrer del Mig; fer un millor 
manteniment dels camins 

rurals; asfaltar el carrer Pla 
de les Ballades; instal·lar una 
pista de pàdel; adequar un 
espai per a llar d’infants; i 
fer una millora general dels 
carrers del poble.

En funció d’aquests resultats 
i aportacions rebudes des de 
l’equip de govern s’establiran 
les prioritats de legislatura 
que quedaran reflectides 
en el Programa d’Actuació 
Municipal (PAM), així com les 
previsions de finançament per 
als propers anys.

Des de l’equip de govern 
es vol agrair a tots els veïns 
que han pres part en aquest 
procés participatiu i se’n 
valora molt positivament tot 
el desenvolupament, tant pel 
que fa a la sessió de debat 
públic del passat mes de 
gener com pel que fa al nivell 
de participació en el retorn de 
les enquestes.

La construcció d’un espai cobert, projecte de legislatura amb major puntuació
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Poesia de Catalunya
Imma Aurich

Ficat al rec de potes 
estava un gat mirant-se unes granotes, 

que en l’aigua divertides 
entraven i sortien atrevides, 

saltant a tombarelles 
per sobre el llot on queien de costelles.

Amb el morro en l’argila, 
escorrent-se el gatet com una anguila, 

a dintre el rec entrava 
fins que l’aigua a la gola li arribava.

I quan va veure a n’elles distretes;  
 com fa el llop amb les ovelles, 

alçà les dues potes 
de davant per xarpar les granotes, 

quedant-li falsejades 
a dintre el llot enterament clavades 

les potes de darrere, 
i enganxat com la rata a la ratera. 
I mentre s’ofegava el pobre gat,  

que encara forcejava, 
en l’aigua desimboltes 

les granotes, cantant-li les absoltes, 
miraven com moria 

el gat per sa imprudència i golosia. 
…… 

Amb tots els punts i comes, 
l’escarment del gatet ensenya als homes, 

que, abans d’emprendre una obra que es desitja, 
s’ha de mirar la terra que es trepitja.

EL GAT I LES GRANOTES 

Fa pocs anys que existeix la 
Rella, només 10, però un dels 
col·laboradors que em tingut 
des dels principis ha estat un 
dibuixant que em vist creixer i 
evolucionar Rella a Rella.

Com a bon artista ens has 
encomanat part de tu en cada 
dibuix, millorant tecnica i 
diseny en cada edició.

No es en va que l’exposició 
que es va celebrar dels 10 
anys de la revista, ell en va 
ser l’envolcall, penjats a la 
paret de la sala de plens hi 
havia tots els seus dibuixos 
que havien sortit a la rella, i 
fins i tot algun que no...  

Has estat la contraportada i 
moltes vegades la portada, ja 
que molts comencem a llegir 
sempre en aquest sentit.

Sempre t’has implicat i amb 
l’ajuda de tots has trobat el 
motiu que dibuixar en cada 
moment.

Sens dubte, i tot i que soni 
a topic, et trobarem a faltar i 
continuarem mirant rera cada 
Rella esperant trobar el teu 
dibuix altre cop.

Els teus companys, 
coordinadors i 
col·laboradors et desitgem 
molta sort en aquesta  
nova etapa!

Agraïments
Fins ara Sergi, el nostre vinyetaire! Link a Totes les Vinyetes:
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Racons de la nostra Història
Antoni VilàEl Salt de la Minyona

Permeteu-me que avui expliqui 
un lloc ben conegut per tots, 
i que no necessita gaires 
referències per arribar-hi,  és 
el Salt de la minyona o Mare 
de Déu dels Cingles.

Aquest lloc situat a uns 850 
metres d’altitud damunt la 
cinglera de Vilanova de Sau, 
dins el terme de Tavèrnoles, 
és sens dubte  un  dels millors 
miradors de les Guilleries.

Per anar-hi, només cal que 
triem el mitjà de locomoció, ja 
que s’hi arriba fàcilment amb 
cotxe, però també és una 
bona excursió per  anar-hi a 
peu des de Tavèrnoles  o pels 
més agosarats,  pujar-hi amb 
bicicleta. Si aneu acompanyats 
de canalla tingueu cura d’ells 
en tot moment.

Arribats al mirador ,cal 
destacar la magnifica vista 
que es té des d’ aquest punt, 
sobretot en dies clars, ja 
que podreu veure llocs tant 
distants com el pla d’Aiats,  
l’Agulllola de Rupit, el Far a 
Susqueda ,el cim de Sant 
Benet a Osor, la casa de 
Tortadès, el Montseny amb  el 
turó de l’Home, Viladrau,  i el 
Matagalls, els cingles de Bertí, 
bona part de la plana de Vic, 
l’altiplà del Lluçanès o fins i 
tot el Pedraforca i la serra del 
Cadí.

La singularitat d’aquest 
lloc situat a uns 80 metres 
d’alçada sobre el terme de 
Vilanova de Sau, ens permet 
apreciar  l’exuberant vegetació 
de bona part de les Guilleries 
en tota la seva magnitud, 
només interrompuda per una 
desafortunada línia de molt 
alta tensió que desmereix la 
espectacularitat 
d’aquest espai 
natural  protegit. 
Aquesta feixa de 
roca, protegida per 
una simple tanca 
i que prolonga 
la cinglera cap 
a migdia, està 
coronada per una 
petita capella amb 
una mare de Deu 
que l’hi dona nom, 
La mare de Déu 
dels Cingles,  però 
coneguda també 
popularment pel Salt de la 
minyona.

Per arribar-hi no cal descriure 
cap itinerari en concret, 
tothom pot arribar-hi pel lloc 
més adient per les seves 
habilitats, però pels que hi 
aneu seguint la pista  del pont 
del vent, és interessant de fer 
una parada a la petita capella 
de la “Verge del Camí “, una 
construcció força recent , 
habilitada aprofitant una de les 
grans lloses dels anomenats 

bolets de pedra  que  ja vàrem 
descriure  en el nº 24 de la 
Rella. Una curiosa capella 
sempre ben cuidada pels seus 
devots feligresos.

I ja per acabar aquest article 
no podem oblidar-nos de 
recordar una de les versions 
de la llegenda que també l’hi 
dona nom:

Sembla ser que una noia que 
vivia a la propera casa dels 
Munts, en veure que arribaria 
tard a la missa de l’església 
de la Verneda de Sant Feliu, 
just a sota la cinglera, va optar 
per acostar-se a la cinglera 
i saltar pel dret i  així fer-ne 
més via. Per sort la corrent 
d’aire l’hi var inflar el vestit 
i aquest va actuar com un 
paracaigudes i va arribar sana 
i puntual a missa, només amb 
el vestit estripat i algunes 
esgarrinxades de poca 
importància.

En sortir de missa, l’hi 
preguntaren el per què de 
les esgarrinxades i ella va 
explicar la seva història que 
evidentment ningú se la va 
creure, però en veure la 
incredulitat d’aquella gent i la 
mofa que l’hi feien, ella  tota 
molesta es va prestar a tornar-
ho a fer , però aquesta vegada 
el vestit ple de forats i estripat 
no va amortir el seu salt i el 
desenllaç d’aquest segon 
intent va ser fatal, i per això 
popularment s’anomena el Salt 
de la minyona.



12

La
 R

el
la

 d
e 

Ta
vè

rn
ol

es
  N

º3
3

El cap de setmana del 17 i 18 d’octubre de 2015 va tenir 
lloc la fira de Sant Galderic.

VIII Fira de Sant Galderic
Link a fotos:

Una fira que enguany s’encetava la tarda del 
dissabte amb la nova proposta de “Territori 
convidat. L’Alguer”, finalitzant la jornada amb 
una degustació de productes algueresos.

El diumenge la VIII Cursa 
de Sant Galderic donava 
el tret de sortida amb un 
vuitantena d’atletes. Arnau 
Pericas en homes i Anna 
Comet en dones van ser 
els guanyadors, seguits per 
Arnau Grifoll i Albert Generó 
en la classificació masculina, 
mentre que en dones van 
completar el podi Eugènia 
Miró i Alba Carbonell.

Al llarg del matí la mostra d’animals 
de granja i les diferents exhibicions de 
ferradors de cavalls i de filadores atreien 
els visitants, però va ser el concurs de 
munyir vaques, per la seva originalitat, el 
que va despertar més interès tant per la 
quitxalla com en els adults. 
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A la tarda les Sardanes i variades activitats infantils 
(tirolina, inflables  i jocs) que es celebraven en els 
diferents espais, van poder comptar amb un bon 
nombre d’assistents, majoritàriament públic familiar.

Des de l’organització es fa una 
valoració molt positiva de la fira 
d’enguany i també es vol destacar la 
solidaritat dels assistents ja que la 
parada de la Creu Roja promoguda des 
dels veïns del poble va recollir 584 € 
pels refugiats sirians.

Mostres d’oficis i gastronomia local van 
omplir carrers i places durant tot el matí.

Fotos: Pep Garriga, Dani Crous i MésImatgeDigital

VIII Fira de Sant Galderic
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En Persona

És una de les cares més 
conegudes de Tavèrnoles, 
però viu a Seva i, en realitat, 
és d’un poble encara molt 
més llunyà. I més fred. Per 
a ella, encara que a alguns 
els costi de creure, aquí som 
al tròpic i els hiverns són de 
broma (i no perquè aquest, 
efectivament, faci riure). És 
coneguda, sí, però és que a 
més coneix tothom i ho sap 
tot, de Tavèrnoles. De fet, 
treballa a Can Janot, una de 
les principals agències de 
notícies del poble i sovint 
també oficina oficiosa de 
turisme. La Felicia Udroiu, la 
Feli, és romanesa, fa vuit anys 
que va arribar a la comarca i 
parla un català que hi canten 
els àngels. Tots la coneixem o 
l’hem vista feinejant i somrient 
darrere la barra, però ben 
pocs coneixen la seva 
història…

-… vaig arribar fa vuit anys 
a través d’un cosí meu que 
vivia a Vic i faig trobar feina a 
Can Janot quasi de seguida, 
perquè el meu mateix cosí 
em va dir que hi faltava una 
persona i m’hi vaig proposar. 
Vaig arribar al juliol i a l’agost 
vaig començar a treballar, just 
el dia de festa major!

- Bon dia per començar, 
trobo…

- Sí, déu n’hi do… Em va 
impactar de seguida l’idioma. 
Jo parlava una mica de 
castellà, però aquí no entenia 
res. Em deia: quina llengua 
és aquesta?! No entenia 
res de res… Va ser un xoc. 

Al principi treballava a la 
cuina, però al cap de poc, a 
l’octubre, de cara al públic!

- Però si parles un català 
perfecte, enhorabona.

- Gràcies, però m’ha costat 
molt, eh! L’he après aquí, 
treballant. No he fet cap curs 
ni res. Vaig començar a llegir 
alguns diaris, a mirar TV3 i, 
sobretot, a escoltar i a parlar 
amb la gent. A banda, mai 
no he tingut vergonya de 
demanar a ningú que repetís 
el que m’havia dit o que m’ho 
expliqués. Has de pensar que 
per mi va ser un canvi brutal. 
Jo no havia sortit mai de 
Romania i vaig venir aquí on 
tot era nou, començant per la 
llengua. Va ser un repte. Puc 
dir que m’hi he adaptat ràpid, 
però sobretot perquè la gent 
m’ha ajudat molt.

- D’on ets, a Romania?

- Jo sóc de Glodeni, és un 
poble una mica més gran de 
Folgueroles, a una hora de 
Bucarest. No té res a veure 
amb aquí. Per exemple, ara 
hi ha 30 centímetres de neu 
i -15 graus de temperatura. 
Molt més fred que aquí. I a 
l’estiu t’hi pots morir de calor, 
amb 40 graus.

- Ara tenim una primera 
dama romanesa...

- Sí! Fins i tot la meva mare 
em va trucar perquè a les 
televisions romaneses en 
parlen! Mira, n’estic contenta, 
perquè encara a vegades 
hi ha certs estereotips, 
prejudicis o estigmatitzacions 
sobre els romanesos que hi 
ha aquí i el fet que la dona del 
president sigui romanesa pot 
fer obrir els ulls a uns quants.

- Què significa Tavèrnoles 
per a tu?

- Home, m’hi passo mitja vida! 
És on hi passo més temps! 
Sóc més temps aquí que a 
casa meva. Us conec a tots! 
[riu]

- Què és Catalunya per a 
tu?

- És un lloc que està molt 
bé. Tenim mar, tenim 
muntanya, tenim de tot! Ara 
que ho he descobert, no 
ho canviaria per a res. He 
voltat força per la comarca i 
per altres llocs de Catalunya 
i ho trobo preciós, de 
veritat. I Tavèrnoles té una 
ubicació perfecta. Diguem 
que he vingut a petar aquí 
i hi he descobert, a més 
d’un restaurant, un poble, 
una cultura i un país que 
m’encanten. Hi estic molt i 
molt bé.

“A Tavèrnoles no 
només hi he descobert 
un poble,  
sinó un país,  
una llengua  
i una cultura”

FELICIA UDROIU Roger Cassany
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- I Can Janot, què és, per a 
tu?

- És molt important per a mi. 
És la meva feina, hi he conegut 
la gent i les experiències que 
ara són la meva vida. M’hi 
passo moltes hores.

- Com és la gent de 
Tavèrnoles?

- Molt divertida, ho he de 
reconèixer, tot i que com a 
tot arreu, hi ha de tot. A més 
treballo amb gent molt maca: 
la Judit, en Garriga, la Cristina, 
tots! M’han ajudat molt. I la 
Pilar Cabot també. Sempre 
m’ajuda amb la llengua, li 
agrada molt ensenyar-me 
coses i que parlem. 

- També hi deu haver 
clients que et treuen de 
polleguera... Quina és 
la mena de client més 
impertinent?

- [silenci llarg] No et puc dir 
ningú en concret. Cada dia 
ve algú que dius ‘ostres, avui 
té un mal dia’. Hi ha gent molt 
maca, amb qui t’asseuries a 
la taula i t’hi passaries hores, 
i gent que dius ‘uf, quina 
mandra, santa paciència’.

- I dels del poble, qui és el 
més pesat?

- Em costa de respondre, 
perquè encara que siguin 
pesats, que n’hi ha, ens ho 
passem bé, fem molta conya i 
som irònics. M’agrada.

- I el més trempat?

- Com que hi ha confiança, 
amb tots! Però per exemple en 
Suri, en Josep, és com la meva 
teràpia. Li dic de tot, ens diem 
les coses a la cara i mai no 
es queixa. S’ho agafa tan bé, 
no s’enfada mai… Ostres, és 
fantàstic. 

- Per com ho dius quasi que 
li hem de dedicar un carrer, 
no?

- Home, doncs sí, per què no?

- Ja li diràs tu a l’alcalde… 
Escolta, ets del Barça?

- Oi tant! M’hi he tornat per 
força, aquí! A mi el futbol no 
m’agrada gens, però sóc del 
Barça. M’ha entrat per les 
venes. 

- Quin és el plat que has 
servit més vegades?

- La fusta d’embotits! I carn a la 
brasa, sempre.

- Al principi de fer de 
cambrera no parlaves ni 
català ni castellà… No deuria 
ser fàcil…

- Vaig viure més d’un malentès, 
sí… [i somriu] El primer: un 
client em va demanar canelons 
i li vaig portar cargols. Me’n 
recordaré sempre, va ser al 
principi de treballar de cara 
al públic. Vaig passar molta 
vergonya i em vaig desanimar 
molt. Però de seguida vaig 
veure que la gent m’animava 
i molt aviat vaig agafar 
confiança i la gent em va fer 
tirar endavant.

- Queda clar que Tavèrnoles 
t’agrada. Però i si et 
preguntés què no t’agrada 
de Tavèrnoles?

- M’agrada tot! Però si 
t’hagués de dir alguna cosa… 
la xafarderia. Hi ha molta 
xafarderia, però m’imagino que 
passa a tots els pobles i que 
no es pot canviar. Per tant, cap 
problema.

- Tornaràs a Romania?

- De vacances sí, però a viure-
hi… no forma part dels meus 
plans.  De moment no, però 
mai no es pot dir mai. Allà hi 
tinc tota la família, però m’he 
adaptat moltíssim aquí. Pensa 
que ara ja fa quatre anys que 
no hi torno, ni per vacances.

- Et sents ben tractada a 
Catalunya?

- Sí, molt ben tractada i 
molt contenta. Un gran 
país d’acollida. N’estic molt 
contenta. A l’hivern m’agrada 
anar al mar i a l’estiu a la 
muntanya. Si puc evitar la 
gent, l’evito. No m’agraden les 
multituds. I aquí això es pot fer. 
Catalunya és fantàstica.

- Te l’imagines independent?

- A mi m’agradaria, però ho 
veig molt complicat. No serà 
pas fàcil, la política és molt 
complexa. Però no hi ha res 
impossible. Qui m’hauria dit a 
mi fa vuit anys que ara seria 
aquí on sóc i parlant en català 
ara mateix? Doncs això, no hi 
ha res impossible quan parles 
de futur.

- Parlant de futur... ha 
començat bé el 2016?

- Sí, he començat molt bé, amb 
el peu dret. Espero que duri!

- Moltes gràcies en 
romanès?

- Multumesc frumos.

- Doncs això: multumesc 
frumos.

- A tu. I ‘pa’, que vol dir adéu 
en romanès!

- Pa!
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Tal i com vaig expressar en 
l’anterior edició de La Rella, 
segueixo oferint el meu espai, 
ja que l’evolució és un procés 
natural i necessari.

Segurament totes les famílies 
del poble hem viscut alguna 
vegada un fet que resulta 
difícil trobar-hi una explicació 
lògica i gairebé sempre ho 
acabem atribuint a l’atzar.
Fins fa pocs anys vivia a 
Tavèrnoles una família molt 
estimada.

Un dia el meu pare assegut 
en l’últim banc de l’església 
escoltant el sermó de mossèn 
Cinto, es va fixar que davant 
seu s’asseia un matrimoni 
acompanyat de les seves tres 
filles. 

Les dues grans tenien el 
remolí dels cabells al costat 
dret, mentre que la petita el 
tenia a l’esquerre. 

A la sortida de missa els hi va 
dir al matrimoni que aquest 
senyal significava que el 
proper fill seria nen. 

La resposta de la mare, que 
estava embarassada, en to 
irònic va ser: 
-“tan se val, si és nena hi 
tornarem”. 
 
Efectivament el pare Joan 
va encertar de ple. Aquest 
nen va créixer en el si d’una 
família religiosa. 

Un dia, a l’edat de tres 
anys, quan el seu pare es 
disposava a anar a treballar 
al camp amb el tractor, va 
aturar-se un moment davant 
de casa per abrigar-se millor 
sense parar el motor. 

El noiet, un xic entremaliat, 
es va acostar al tractor, 
i segurament, atret pel 
moviment rotatiu del motor va 
quedar enganxat a la toma de 
força.

Crec que no cal explicar la 
potència de la toma de força 
d’un tractor fins i tot en ralentí. 

Miraculosament el nen de tres 
anys va calar el motor i en va 
sortir il·lès.

Enrere queden ja les festes 
de Nadal però a la memòria 
tenim encara molt present 
l’aconteixament del dia 27 
de desembre...la primera 
Pasturada de Tavèrnoles.

Si haguéssim de fer una 
valoració global, seria del tot 
i sens dubte positiva...molt 
positiva!

Les ganes, la il·lusió, la 
implicació, la voluntat i l’esforç 
de tots els que d’una manera 
o altra van fer possible 
aquesta iniciativa, i malgrat 
els entrebancs que anaven 
sorgint, van fer que fós un 
veritable èxit.

Som conscients que hi ha 
coses a millorar, segur, i 
treballarem per que així sigui; 
sempre que es fa un acte per 
primera vegada tens el dubte 
del resultat i de l’acceptació 
que tindrà, la resposta va ser 
clara, només cal veure les 
imatges.

Des d'aquestes ratlles volem 
agrair molt sincerament a tots 
i cada un dels que vau ser 
allà.

L’esforç i el treball  de tots 
va estar recompensat amb 
escreix!! 

Us esperem a la segona 
Pasturada!!!

Moltes gràcies!

Ruth Nieto i Montse Subirana

La Pasturada
Grup de Teatre Amateur de Tavèrnoles

Misteris de casa nostra
Josep Colomer

Link a Vídeo  
MésImatgeDigital
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    Joaquim Montañà 
Membre de la Colla del Senglar de les GuilleriesExcés de senglars

Bona cacera

Fa uns quaranta anys que 
vaig a caçar, primer amb 
el pare i després portant 
escopeta. Durant aquests 
anys, el món , la societat, 
la caça i tot en general 
ha evolucionat molt. Me’n 
recordo que al principi, sortir 
a practicar l ésport de la 
caça, era gaudir de la meva 
afició i dels meravellosos 
paisatges que tenim en les 
nostres contrades. Rarament 
trobaves més persones pel 
bosc, algun altre caçador, 
boletaire, tofonaire i molt 
pocs caminadors. Dos o 
tres cops l ány trobaves la 
colla del senglar que el dia 
que trobaven un senglar ja 
estaven contents. Tothom 
podia anar pel bosc , era ben 
rebut i si faltava quelcom, ens 
ajudàvem, per què encara 
que no ho sembli, no hi havia 
ni mòbils, però hi havia molt 
companyerisme i sentit comú. 

Han anat passat els anys i la 
caça ha derivat principalment 
cap a la caça major, ja que 
la caça menor s´ha vist molt 
reduïda sobretot a factors 
externs de la caça, malalties 
que afecten als conills, 
agricultura intensiva…. I 
hem arribat a l éxtrem que 
ara estem patint  per l éxcés 
de senglars . Si ho mirem 
des d ún punt de vista dels 
caçador seran uns motius 
i si ho mirem des del punt 

de vista de la majoria de 
la societat són uns altres 
però els culpables som els 
caçadors. Exposaré el meu 
criteri  i crec que el de la 
majoria de caçadors. Tal com 
us deia el començament, les 
condicions han evolucionat 
molt en relativament pocs 
anys. Hem passat a que 
al bosc érem una minoria 
que hi anàvem, però amb 
la majoria de masies de 
pagès obertes, persones que 
treballaven al bosc, tallant-lo, 
fent carbonet, on s’aprofitava 
pràcticament tot, …a una 
despoblació rural i a una 
pèrdua de l áprofitament dels 
recursos que ens dóna el 
nostre entorn natural, a una 
societat més moderna i que 
la majoria de persones viuen 
en ciutats. Aquesta gent que 
viu en la ciutat, i potser és 
lògic, d úns anys cap aquí, a 
tornat a descobrir la nostra 

natura, i ara pel bosc, hi 
ha caminadors, bicicletes, 
motos, cavalls, boletaires,.. i 
caçadors, els que fem nosa. 
Dies enrere, el passat 31 de 
març,  el programa “ sense 
ficció “ de TV3, va realitzar 
un reportatge sobre els 
nostres boscos, els grans 
oblidats de la societat, en 
el que analitzaven l éstat 
d élls, el gran augment de 
la seva superfície, la seva 
mancança de cura,… i 
podeu estar segurs  que 

una conseqüència de tot 
el que van explicar ha 
estat la millora de l´hàbitat 
de moltes espècies i la 
desaparició d áltres per 
la pèrdua d´hàbitat. Per 
una banda, desaparició de 
conreus que ha comportat 
la desaparició d éspècies 
de caça menor i d áltres , i 
per altra banda, l áugment 
de la massa forestal ha 
provocat un increment de 
l´habitat sobretot del senglar 
(menjar,.. ). Amb això vull dir 
que l áugment en la població 
de senglars no ha estat 
culpa dels caçadors tal com 
molt gent diu, sinó que han 
concorregut més d ún factor 
que han fet possible aquest 
augment en la població, que 
si és un excés o no, el temps 
dirà, però que ara actualment  
estem obligats a caçar durant 
molts mesos  per intentar 
controlar aquesta població. 
Per això ens agradaria que 
quan les persones en general 
van pel bosc no ens tractessin 
com “assassins”, ja que 
actualment estem realitzant 
una tasca social, amb l ésforç 
de la nostra butxaca que 
d áltra manera seria la pròpia 
societat la que se n´hauria de 
fer càrrec. 
Haurem de veure com 
evoluciona la població de 
senglars durant els propers 
anys i sabrem si és excés o 
no, per a tota la problemàtica 
que comporta a nivell 
de pagès i de carreteres 
sobretot. Per part dels 
caçadors intentarem fer el 
que puguem però també ens 
agradaria tenir el respecte de 
la societat per la tasca que 
realitzem, i que al bosc, hi 
podem conviure tots.

 
Per últims dir-vos que la 
colla de les Guilleries ja hem 
sobre passat les dues centes 
captures de senglar aquest 
any .

www.elpuntavui.cat
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Intel·ligència Emocional
   Montserrat Sala 

Herboristeria l’Espiral, Folgueroles

Contes infantils i juvenils
Mar Crous

LA CRÍTICA: constructiva o destructiva?

Quan la gent s’ajunta 
vora una taula per parlar 
poden sorgir milers de 
temes diferents, diversos 
i magnífics que ajudin a 
cohesionar l’amistat entre 
ells i l’empatia envers els 
altres i amb la resta del 
món, però què passa quan 
s’ajunten persones amb baixa 
autoestima? 

És conegut que quan una 
persona no està bé amb si 
mateixa té una necessitat 
de posar-se a la vida 
dels altres, a criticar, a no 
entendre els motius que 
porten a les persones a 
prendre les seves decisions, 
per això les converses 
d’aquestes persones solen 
derivar sempre a la crítica 
de caràcter destructiu, 
sobretot per motius ocults 
com gelosia, enveja, ràbia o 
impotència. 

Una persona amb alta 
autoestima, si experimenta 
aquest tipus de sentiments es 
preguntaria sempre el perquè 
i acabaria concloent que el 
problema està dins d’ella i no 
fora, en els demés. 

Per això és rar que aquest 
tipus de persones dediquin 
les seves converses a 
malparlar dels demés. 

Aquestes persones són 
capaces d’empatitzar, 
d’entendre, de racionalitzar, 
de buscar solucions i no 
entrebancs. 

Per això us aconsello 
que abans de dedicar les 
vostres converses a la crítica 
observeu primer si aquesta 
és de naturalesa constructiva 
o destructiva. 

Fixeu-vos que les persones 
amb autoestima alta són 
tolerants, obertes, no es 

prenen els comentaris dels 
altres com a possibles 
agressions, no actuen 
moguts per la ràbia o l’enveja, 
saben comportar-se i 
entendre quan s’equivoquen i 
ratificar sense que això danyi 
el seu intern, la seva identitat, 
i per tant, la necessitat de 
crítica destructiva envers 
els altres desapareix, es 
fon i neix el civisme, el 
companyerisme,etc. 

Per això us aconsello que 
aquells que us trobeu en 
situacions de crítica a una 
persona reflexioneu primer 
si això us portarà enlloc, si 
això us farà sentir millor com 
a persones,etc. i evidentment 
us aconsello que aquella 
persona que dedica la seva 
vida social a criticar no se li 
segueixi el joc perquè mai 
se sap què pot passar si les 
crítiques surten de les parets 
on s’han projectat...

La Reina Roja, és un dels 
millors llibres que vaig llegir 
l’any passat. 
Està escrit per Victoria 
Aveyard, llicenciada en 
escriptura cinematogràfica. 
Si t’ha agradat ‘Els jocs de 
la fam’ o distòpies similars 
a aquest estil, dona-li una 
oportunitat. 
Tracta d’una societat on està 
dividia entre dos tipus de 
persones, els vermells i els 
platejats.  
Els vermells tenen la sang 
de color escarlata i són les 
persones de classe baixa 
de la societat. En canvi, 
els platejats, tenen la sang 
platejada i tenen poders.

Mare Barrow, és la 
protagonista d’aquesta 
història.  
És una noia vermella, com la 
majoria de població del país.  
Són governats per una 
monarquia platejada. 
Quan els vermells 
compleixen 18 anys, són 
enviats a una guerra que no 
saben si mai acabarà. A ella 
li queda poc per complir-los, 
igual que el seu millor amic, 
Kilorn, que és un noi orfe, a 
qui Mare sempre ha volgut 
protegir. 
Intentarà trobar-li alguna altra 
sortida que la guerra.

La seqüela sortirà aquest 
febrer en anglès.
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L’equip d’Insolàfrica us vol 
donar a conèixer els punts 
més destacats des de l’ última 
publicació:

-	 Conveni amb l’Ajuntament 
de Tavèrnoles

-	 Conveni amb l’Agència 
de viatges KAREBA de 
Sabadell

-	 Visita de membres de 
l’ONG Mayo Rey, del 
nord de Camerun i que 
es va  aprofitar per fer 
una xerrada als  nostres 
alumnes

-	 S’incorpora la Laura 
Almendros, infermera, a la 
Junta.

-	 El passat dia 
15  es va fer 
l’assemblea 
de socis on 
es va donar a 
conèixer l’estat 
de comptes i es 
va fer una breu 
explicació de 
tot el projecte, 
acompanyada 
d’imatges 
il·lustratives

-	 Del  20 al 24 
de gener dos 
membres de 
la UVIC visitaran l’escola 
a Kribi - Camerun per tal 
de veure les possibilitats 
d’establir amb nosaltres un 
conveni de col·laboració.

Insolafrica

Link a Web

Fotos : Insolafrica
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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 FunollEl menyspreu a la gent de pagès

Quan tenia catorze anys em 
vaig posar a treballar a la 
fàbrica i em vaig adonar que 
la gent del poble tenia un 
cert menyspreu a la gent de 
pagès.  Ens consideraven 
burros i bruts i sempre érem 
els protagonistes de molts 
acudits, d’aquells que sempre 
comencen per “...mira, hi 
havia un pagès que ...”

Jo treballava a Roda de 
Ter, el poble on visc ara. El 
matí em posava a treballar 
a les cinc i quan arribava al 
poble, trobava dones amb 
els cabassos de l’esmorzar. 
Alguna cridava, “Carmeta!!! 
som-hi que se’ns fa tard!” i 
la Carmeta contestava “Em 
pentino i ja vinc!”.

Em vaig fer gran i em vaig 
adonar que aquella “mania” 
als pagesos venia de més 
lluny. En plena Revolució 
Industrial, l’electricitat, la 
premsa i la ràdio va arribar 
als pobles i per tant, la gent 
dels pobles estava més 
informada que la gent de 

pagès, la qual cosa feia que 
se sentissin superiors. 

Hi havia dues cultures 
diferents: la urbana i la rural. 
La nostra, la rural, estava 
més encallada, podríem 
dir que era més pura en 
costums i tradicions. Les 
pràctiques religioses es 
mantenien intactes, així com 
les supersticions i algunes 
creences ancestrals. 

Pel que fa a les supersticions, 
dir-vos que la creença en 
les bruixes era molt estesa. 
A Tavèrnoles en tenim un 
exemple. Com tots coneixeu, 
tenim el Pla de Les Bruixes 
i sempre he sentit explicar 
que s’hi feien rituals i misses 
negres. El més trist de tot és 
que les bruixes o aquelles 
dones que havien d’aguantar 
aquesta fama, deien que eren 
pobres i lletges.

Acabat l'any 2015 és moment de balanç d'un 
any que, destacaria per damunt de tot, la Tª 
mitjana 0,5°C superior a la mitjana i l'abundant 
precipitació 140 L/m2 també superior a la 
mitjana.

Aquesta temperatura mitjana tant alta és fruit 
que les temperatures mínimes, sobretot durant 
els mesos d'hivern, han sigut superiors a les 
normals. 

En canvi l'estiu ha sigut fresc, amb només 22 
dies per sobre de 30°C. El 2015 ha sigut el tercer 
més càlid del període 2002-2015.

Pel què fa a precipitació l'any 2015 ha sigut el 
segon més plujós des de l'any 2002.

A continuació un resum de les 
dades més destacades de l'any 

2015:

-Tª Mitjana: 13,9ºC
-Precipitació total: 995,8 L/m²
-Dies de pluja: 132 dies
-Dia de més pluja: 78,6 L/m² el dia 22-08
-Dies de neu: 1 dia, el dia 09-02 inapreciable
-Dies de tempesta: 38 dies
-Dies de calamarsa/pedra: 7 dies
-Dies de boira: 52 dies
-Dies de glaçades: 45 dies
-Mínima més baixa: -5,3ºC el dia 31-12
-Mínima més alta: 18,7ºC el dia 12-08
-Màxima més alta: 33,8ºC el dia 18-07
-Màxima més baixa: 3,7ºC el dia
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Receptes
Amanida de Maduixa

•	 Barreja d'enciams
•	 4 maduixes
•	 Formatge de cabra (rulo)
•	 Unes nous
•	 Sèsam
•	 Llavors de Chía
•	 Reduït de Mòdena

Ingredients: 
4 persones

Receptes de la Memòria
Pollastre amb prunes i pinyons Antonia Alibés

• 1 Pollastre.
• 4 grans d'all
• 2 fulles de llorer
• 2 cebes
• 1 tomàquet
• 1 got de vi
• prunes amb pinyol
• pinyons
• sal, pebre i oli d'oliva

Ingredients: 

Netegem l’enciam, les maduixes i les laminem 
o tallem de la forma que més us agradi, en 
aquest cas, les hem laminat i n’hem tallat una a 
tires fines per barrejar per sobre de l'enciam.

Agafem el plat i posem les maduixes en forma 
de cercle i posem l’enciam al mig i per sobre 
unes tires més de maduixes.

Posem un tros de formatge de cabra a escalfar, 
pot ser amb una planxa, al forn o a la paella, 
fins que es formi una crosta pels dos costats.

Fiquem el reduït de Mòdena per sobre 
l’amanida amb una mica de gràcia i posem el 
formatge a sobre de tot. 

Per últim tirem unes quantes nous, el sèsam i 
les llavors de chía. 

Aquesta última llavor, l’hem ficat ja que a part 
de donar un tacte subtil de “crac-crac”, a la 
barreja de sabors (junt amb les maduixes que 
tenen unes llavors semblants). La chía és una 
llavor molt interessant per les seves propietats, 
és un “super aliment”, les seves virtuts són 
que redueix el colesterol, una font de fibra, 
antioxidants, calci, proteïnes… 

Menja és un plaer, i també salut.

Tallem el pollastre a octaus, els posem a 
fregir en una cassola amb oli d’oliva ben 
calent.

Quan tenim el pollastre ben rosset, hi 
posem la sal i el pebre, els grans d’all i les 
fulles de llorer. 

Tallem la ceba a juliana i el tomàquet, i 
l’afegim a la cassola. 

Un cop cuit posem un got de vi blanc i 
deixem  fer-li  la “xup- xup”. 

A l'últim moment, hi afegim les prunes i els 
pinyons i li deixem uns 20 minuts, anant 
en compte que no es desfacin les prunes 
(les prunes les posem amb pinyol, perquè 
d’aqueta manera queden més senceres a 
l’hora de servir i consumir). 

Ja ho tenim llest per menjar.
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Acords de plens

Ple	ordinari	de	28	de	setembre	de	2015

Aprovació de convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau substitut/
ta de Tavèrnoles þ þ þ
Aprovació de declaració de disponibilitat dels crèdits del capítol I del pressupost
de despeses corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 de
l personal i aprovació del seu abonament

þ þ þ
Aprovació de formulació de proposta de festes locals del municipi de Tavèrnoles per a
 l'any 2016 þ þ þ
Aprovació de bases reguladores i de convocatòria de concurs públic per a 
seleccionar l’alumnat a incloure al programa de beques esportives þ þ þ

Ple	extraordinari	de	13	d'octubre	de	2015

Aprovació del Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2014 þ þ þ

Ple	extraordinari	de	2	de	novembre	de	2015

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2016 þ þ þ
Aprovació inicial del plànol de delimitació de la Franja Perimetral baixa combustibilitat
de Fussimanya i del projecte d'obres de primera intervenció per a la reducció de la
densitat de l'arbrat d'estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa
combustibilitat de Fussimanya

þ þ þ

Ple	extraordinari	de	23	de	novembre	de	2015

Aprovació de la modificació del vigent pressupost municipal de 2015, en la modalitat
de suplement de crèdit per incorporació de romanents de tresoreria per a despeses
generals i transferències entre partides 

þ þ þ

Ple	ordinari	de	28	de	desembre	de	2015

Aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'exercici 2016, bases
d'execució i plantilla de personal þ þ þ
Aprovació d'adjudicació de contracte menor d'obres de primera intervenció per a la
reducció de la densitat de l'arbrat d'estassada del sotabosc de la franja perimetral de
baixa combustibilitat de Fussimanya

þ þ þ
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A Catalunya  la 
xifra oficial de 
municipis són 948. 

Actualment, els  municipis 
de menys de 500 habitants 
són un terç del total, alhora 
ocupen un terç del territori 
català i bona part dels 
recursos naturals. Per contra, 
només aglutinen un 2% de la 
població. Cosa que ha anat  
creixent  els últims anys, sigui 
per la recerca d’una vida més 
tranquil·la, per la millora de les 
comunicacions, per la pèrdua 
de l’estigma associat al fet 
de ser de poble o l’increment 
de la mobilitat obligada per 
raons laborals ha fet que la 
gent tingui més probabilitats 
o necessitats de canviar la 
residència a un municipi petit.  
Aquesta evolució de la 
població, pels municipis  

inferiors a 500 habitants, 
l’impacte i la vulnerabilitat són 
importants i a vegades, quan 
es planifiquen les polítiques 
des de l’Administració no es té 
en compte la seva realitat. 

Muntanyosos o costaners, 
agrícoles o industrials, el 
que marca la seva realitat 
és el volum de la població 
que acullen.  La població es 
el factor que determina els 
ingressos que reben i es el 
factor que demanda més 
millores o canvis.  Tot això 
sense tenir en compte la 
dispersió de la població o la 
grandària del terme.

Els ajuntaments d’aquest 
pobles petits han de ser la 
primera línea d’atenció al 
ciutadà i actuar com altaveu 

i fil conductor cap a una 
Administració que desconeix, 
i que li és difícil de palpar 
des dels despatxos de  les 
grans ciutats, els problemes 
reals i el model de viure d’un 
municipi petit (diferents d’un 
municipi mitja o gran)  Perquè 
que siguin diferents no vol dir 
que s’hagin d’ometre, variar o 
adaptar. Al contrari, s’han de 
valorar e impulsar. L’essència 
de viure en un  poble petit 
ha d’existir com  un valor 
d’avantatge, no d’inconvenient, 
gaudir de les distàncies no de 
l’aïllament. 

Creiem que el paper del 
municipi petit en una nova 
organització territorial a 
Catalunya hauria de ser molta 
importància per la diferència 
que marca.

Des del grup 
d’esquerra pensem 
que el paper dels 

petits municipis no pot variar 
gaire encara que canviï la 
organització territorial. 

La funció que fa és la de 
gestionar la primera línia 
de foc, fer d’enllaç entre els 
ciutadans i l’administració, 
canalitzant les demandes i 
necessitats d’uns i altres.

En el cas que hi hagués 
canvis en la organització, tant 
del territori com dels recursos, 
pensem que podria aprofitar-
se per poder fer-ne una 
regeneració. 

L’objectiu hauria de 
ser aconseguir que els 
ajuntaments dels petits 
municipis continuïn amb la 
mateixa tasca que han fet fins 
ara però essent més eficients 

i eficaços, i si pot ser, reduint 
costos que repercuteixen 
directament als ciutadans. 

Vistos des d’una perspectiva 
allunyada no deixen de ser 
pymes dedicades al benestar 
social dels seus conciutadans 
i el fet de canviar-les ajudaria 
segurament a crear noves 
sinèrgies i ampliar-ne el ventall 
de possibilitats d’acció.

Cada vegada 
que es parla de 
nova organització 

territorial plana sobre els 
petits municipis la idea de 
fusionar-los amb d’altres 
més grans. Sovint la única 
argumentació per dur a 
terme una fusió de municipis 
és la de l’estalvi econòmic 
a l’hora d’oferir els serveis. 
Els que vivim en municipis 
dels que s’anomenen “petits” 
sabem de primera mà que 
aquesta solució només 
comportaria inconvenients 
als habitants del poble, ja que 
es perdria la proximitat que 
tan es valora en la prestació 
personalitzada dels serveis 
demandats per la població.
Per altra banda cal tenir el 

compte que normalment 
els petits municipis tenen 
grans extensions de territori 
per gestionar; tot fa pensar 
que una fusió de municipis 
allunyaria aquest territori dels 
nous centres administratius 
de gestió, i aquí de ben segur 
es guanyaria en ineficàcia.
En aquesta futura nova 
organització territorial de 
Catalunya caldrà repensar 
la funció dels municipis 
prioritzant-ne els ciutadans, 
però també el territori. És 
a dir, caldrà establir quins 
serveis mínims ha de rebre 
un ciutadà visqui on visqui, 
i al mateix temps definir 
quina és l’administració més 
adequada per prestar-los. 
Òbviament això no descarta 

la possibilitat de poder 
mancomunar serveis entre 
municipis propers, ja que això 
si que permetria certs estalvis 
econòmics, però sense 
descentralitzar-ne la gestió.
Al nostre entendre cal donar 
més joc als petits municipis, 
ja en gran mesura són millors 
coneixedors de les necessitats 
dels seus habitants i de 
les idiosincràsies del seu 
territori. Ara bé, per poder 
fer-ho bé sí que és del tot 
necessari establir una nova 
llei de finançament local que 
garanteixi en tot moment 
que els serveis arribin als 
ciutadans, altrament els petits 
municipis continuarem amb 
un ofec econòmic del tot 
insostenible.

Política Municipal
Quin hauria de ser el paper dels petits municipis en 
una nova organització territorial a Catalunya? La Pregunta de ... CiU
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3 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.

• Socorristes aquàtics
• Dinamitzador
• Cuiner/a 

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

Ofertes de treball al Punt Jove

El còmic

Amb aquest Codi QR podeu consultar aquesta 
i les anteriors edicions de «La Rella» des del 
vostre mòbil o Tauleta digital. 

www.facebook.com/LaRellaTavernoles

Sergi Dachs

Naixements i defuncions

Del 28 d’agost del 2015 al 15 de febrer de 2016
 
Naixements:
Biel Carbonell Vilà, 
C. del Call, 1, 27/12/15 
Arlet Romero Martin 
Mas les Roviretes 9/2/2016

Defuncions: 
Antonio Banús Romero, 
El Banús 26/09/2015
Joan Subirana Toneu, 
La Sala, 24/12/2015
 
Habitants a dia 10 de febrer de 2016: 163 homes,159 dones.

Benvolguts tavernolencs i 
tavernolenques:

Per començar vull demanar 
disculpes per no haver fet 
la vinyeta corresponent a 
aquest número de la Rella 
i ho hagi substituït per 
aquesta carta, que com 
diu el títol, és una carta de 
comiat. De fet la meva idea 
inicial no era fer una carta, 
sinó una esquela amb el 
meu nom. Crec que hauria 
estat més original i divertit, 
però provablement hagués 
estat de mal gust i potser 
hauria fet agafar un infart a 
algú. 

En fi, els meus dies com a 
dibuixant de la Rella s’han 
acabat. 

El primer motiu, és que 
d’aquí a poc me’n vaig una 
temporada a l’estranger i 
per tant la tasca que tinc 
com a dibuixant seria més 
complicada. 

El segon i més important, 
és que ja no se m'acudeixen 
noves idees, cosa que 
fa, que em resulti poc 
engrescador continuar 

col·laborant amb la revista. 
Fer acudits sobre l’actualitat 
de Tavèrnoles no és tant fàcil 
com sembla, sobretot si fa 
temps que ja no hi vius i no 
estàs pendent del què passa 
dia a dia. 

Perquè és clar, la gràcia 
de fer vinyetes a la Rella, 
és que aquestes estiguin 
relacionades amb el poble 
i no sobre temes aliens, 
com he fet amb els últims 
números per manca de 
temes. Per tant, crec que 
per això mateix no té sentit 
continuar.

Han estat uns 12 anys 
col·laborant des del primers 
números. Collons, deu n’hi 
do com passa el temps! 

Durant aquest temps dec 
haver fet una trentena de 
vinyetes, en què ara hi puc 
veure una evolució tècnica i 
estilística molt clara. 

Recordo que inicialment feia 
dibuixos senzills només amb 
tinta negra, temps després 
hi vaig afegir color amb llapis 
pastel i finalment acolorits 
amb l’ordinador. 

O sigui que col·laborar 
amb la Rella m’ha ajudat 
a millorar com a dibuixant, 
cosa que valoro molt, encara 
que només sigui un aficionat. 

També m’agrada recordar 
la varietat de temes que he  
abordat. Dibuixos sobre: 
Sant Jordi, la festa major, 
política, la temporada de 
bolets i fins i tot un que 
s’em va censurar. Però no 
passa res. Diuen que per 
ser un bon artista, t’han 
de censurar alguna obra. 
Almenys això, com a mínim, 
jo ja ho tinc!!

Doncs res, per acabar i no 
seguir enrotllant-me com una 
persiana, m’agradaria fer 
un agraïment als companys 
i companyes de la Rella 
pel suport i el suggeriment 
d’idees, que molts cops m’ha 
fet falta, i també als lectors, 
perquè sempre és molt 
gratificant que et diguin que 
has fet riure algú.

Moltes gràcies i fins 
una altra.  
Visca Tavèrnoles!!

Això no és una vinyeta, és una carta de comiat


