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Aquest indret
on els hiverns argenten les obagues

i el glaç guarneix la llarga son d’un bosc
que els senglars i les guilles senyoregen;

un indret
on tímides remors deliqüescents

descobreixen els viaranys de l’aigua;
on els déus del capvespre, sumptuosos,

inciten la fulgència dels colors;
aquest indret

on des del llit escolto, en nits d’estiu,
el bell concert dels rossinyols insomnes..

Foto : Pep Garriga

Rossinyols insomnes, de Pilar Cabot
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De bell nou una edició de La Rella treu la 
llum, aquesta segurament amb un regust 
especial. Des del número 12 de la revista 
(abril 2008) que puntualment la fotografia 
de la portada es complementava amb 
un escrit adhoc de la Pilar Cabot; ara, de 
cop i volta, la portada ens ha quedat orfe. 
Des d’aquí el més sentit record a una de 
les persones que ha contribuït a donar a 
conèixer el nom de Tavèrnoles arreu.

Som, ara sí, al mig del mandat. Havent 
esgotat ja dos anys de la legislatura és un 
bon moment per mirar endavant; resten 
dos anys per continuar treballant pels 
compromisos que com equip de govern 
hem anat adquirint amb els veïns de 
Tavèrnoles.

Coincidint també amb la meitat de la 
legislatura hi haurà canvis en els regidors 
de l’Ajuntament. En Dani Crous va 
presentar la renúncia com a regidor el 
passat ple de març, mentre que en Joan 
Roura ha comunicat que ho farà al ple 
de juny. Agrair-los als dos el temps que 
han dedicat a l’Ajuntament i al poble de 
Tavèrnoles, d’igual manera que desitjo 
molta sort i encerts als que en seran els 
seus substituts: en Quico Gibert i la Regina 
Sala.

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

Mitjançant aquest sistema de missatgeria 
mòbil l’Ajuntament de Tavèrnoles vol fer més 
àgil la difusió d’informació als ciutadans del 
municipi.
Es tracta d’un canal de comunicació 
unidireccional a través del qual l’Ajuntament 
enviarà missatges curts amb la informació 
de l’agenda d’activitats, incidències o 
emergències. 
No és un canal per comunicar-se amb 
l’Ajuntament i per tant les persones que enviïn 
informació a través d’aquest mitjà no seran 
ateses. 
Si es vol contactar amb l’Ajuntament cal que 
s’utilitzin els mitjans convencionals actuals.
Per donar-se d’alta al servei només cal 
afegir el número 690 30 87 16 a la llista de 
contactes. 
Enviar un missatge de WhatsApp amb la 
paraula ALTA + NOM I COGNOMS. 
Un cop actualitzades les dades és rebrà un 
missatge confirmant que l’alta ja s’ha realitzat. 

Per donar-se de baixa del servei cal enviar 
un WhatsApp amb la paraula BAIXA + NOM I 
COGNOMS. 
Es respondrà confirmant que no es rebrà més 
informació per aquest canal.
Amb aquest nou servei l’Ajuntament espera 
dotar-se d’una eina més per a millorar la 
difusió de la informació i de les activitats, 
incidències o emergències del poble d’una 
manera àgil i senzilla.

Tavèrnoles estrena un nou servei de notificacions per WhatsApp

S'han començat les obres de construcció 
d’una vorera entre la cruïlla de la BV-5213 
i el C. Pirineu. Aquesta actuació va ser la 
més votada en el procés de pressupostos 
participatius del passat mes de novembre i 
està previst que estigui finalitzada a mitjans de 
juny. Amb aquesta obra es donarà continuïtat 
per a vianants a les dues trames urbanes, fet 
que permetrà guanyar en seguretat i comoditat 
per aquells veïns que opten per desplaçar-se a 
peu.

També durant el mes de juny es substituira 
l’enllumenat públic del C. Pirineu i del C. 
Roureda. Concretament es canviaran els 
fanals per uns de tecnologia LED, amb el 

conseqüent estalvi energètic que això suposa, 
i s’aprofitarà també per substituir les columnes 
dels fanals pel model de caràcter més rústic 
que està present a la resta d’enllumenat públic 
del municipi.

Ple	ordinari	de	27	de	març	de	2017

Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’arranjament de camins d’ús
públic en el municipi de Tavèrnoles, any 2017

þ þ þ
Aprovació de minuta del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i
l’Associació Sant Tomàs-PARMO i atorgament de subvenció þ þ þ
Aprovació de declaració d’obra d’especial interès o utilitat municipal i concessió de
bonificació en la quota de l’ICIO, a l’empara de l’article 6.1 de l’ordenança fiscal
número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

þ þ þ

Regidoria de d'Infraestructures i Serveis
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Des de la regidoria de Sanitat i Salut Pública 
s’està treballant per programar, ara que entrem 
en el bon temps, noves sessions de salut al 
parc lúdic del C. Pirineu. Unes sessions que 
estan obertes a tota la població i que es fan 
de manera gratuïta gràcies a una subvenció 
obtinguda de la Diputació de Barcelona.

Per altra banda també es vol informar als veïns 
de Tavèrnoles que aquest any l’Ajuntament 
adquirirà un segon desfibril·lador; aquest 
equip, que serà mòbil, anirà col·locat al 
cotxe de la brigada municipal, permetent així 
donar cobertura a les diferents activitats que 
es realitzen pel municipi. Seguint algunes 
peticions de veïns del municipi, i coincidint 
amb l’adquisició d’aquest segon desfibril·lador, 

està previst que properament es realitzi un 
taller d’autoprotecció, suport vital i ús dels 
desfibril·lador.

Regidoria de Sanitat i Salut Pública

Informacions Municipals

Regidoria de Pagesia i Camins Rurals
Aquest mes d’abril s’ha obert el termini 
de presentació d’instàncies, per ajuts a 
l’arranjament de camins d’us públic de 
Tavèrnoles. La partida està dotada amb 
6.500€.Trobareu mes informació a la web 
municipal, www.tavèrnoles.cat

Des de la regidoria de pagesia i camins rurals 
estem molt conscienciats amb buscar un 
equilibri entre la pagesia i l éntorn natural.

Per això aquest mes d’abril hem engegat una 
campanya de recollida de pneumàtics enfocat 
al mon rural.

Tothom que ha volgut s’ha posat en contacte 
amb l’ajuntament que ha fet de mitjancer 
entre l’empresa que recull els pneumàtics i els 
pagesos. 

Valorem positivament la iniciativa i 
esperem poder seguir amb altres projectes 
conjuntament amb els ramaders i pagesos.

I per últim apart de l’ajuda per camins d’ús 
públic seguirem invertint en el manteniment 
de camins del nostre municipi ja sigui a través 
de la regidoria o través d’espais naturals, com 
d’ajuts que podem aconseguir.

La regidoria de boscos segurament és la 
menys activa de totes les que ens vam 
proposar des de l’equip de govern. 

La aspiració de l’equip de govern de tenir 
uns boscos ben gestionats, encara és vigent, 
però la manca de temps, la complexitat, i que 
també és un projecte ambiciós i que cal fer de 
forma correcte i acordada amb els diferents 
propietaris forestals, fa que no hi haguem 
dedicat encara els temps suficient.

De totes maneres si que s´han dut a terme 
algunes actuacions, com és la realització 
de la franja tallafocs de la urbanització de 

Fussimanya, que després de superar serioses 
dificultats amb l’empresa adjudicatària 
finalment es podrà acabar en breu.

Per altre banda, van sol.licitar la redacció del 
projecte per la realització de la franja tallafocs 
del nucli urbà de Tavèrnoles. 

Amb aquest projecte redactat van poder 
sol.licitar una subvenció a Diputació de 
Barcelona, la qual ens han adjudicat 
16.052,61€ per realitzar aquesta franja. 
En breu farem una reunió amb amb els 
propietaris per tal d’explicar els projecte i 
poder iniciar els treballs.

Regidoria de Boscos
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Després d’un petit descans en acabar les 
activitats de Nadal, la Regidoria de Lleure, 
encarregada d’activar i fomentar les festes del 
poble adreçades a totes les edats,  ja torna a 
estar en peu de guerra! 

Actualment, estem treballant en la propera 
Festa Major del poble que, enguany, se 
celebrarà durant l’última setmana de juliol i la 
primera d’agost. 

Com segurament ja tindreu en ment, algunes 
de les activitats que hi podreu trobar seran: el 
sopar i ball de Festa Major, l’arrossada popular i 
la ja tradicional xocolatada. 

Des de la 
Regidoria de 
Lleure fem 
una crida a 
tots aquells 
que hi vulguin 
col·laborar, tant 
aportant idees 
noves que seran 

gratament benvingudes, com per donar un cop 
de mà en la realització de la festa. 

TAL I COM DIU EL REFRANY: “COM MÉS 
SEREM, MÉS RIUREM! “

Regidoria de Lleure

L’Ajuntament reasfalta dos carrers del nucli de Tavèrnoles
Les obres han comportat també una nova 
formulació en el sentit de circulació de l’illa 
formada pel C. de Baix, C. Savassona i C. Pla 
de Ballades.
Aquest mes de març s’ha portat a terme l’obra 
de reasfaltat del C. Savassona i del C. Pla de 
les Ballades del nucli de Tavèrnoles. 
L’obra ha estat executada per l’empresa Obres 
i Paviments Bou, SL, per un import total de 
21.381,91€, i ha estat finançada a través de 
la xarxa de governs locals de la Diputació de 
Barcelona.
Amb aquesta actuació s’ha aprofitat també 
per definir el sentit de la circulació a l’illa dels 
carrers afectats: així el C. Pla de les Ballades 
passa a tenir direcció única en el sentit de 
baixada; el C. Savassona tindrà direcció única 
en el sentit de pujada; i el C. de Baix tindrà 
doble sentit en el tram entre la BV-5213 i el C. 
Pla de les Ballades, i sentit únic de baixada en 
el tram entre el C. Savassona i el C. Pla de les 
Ballades.

Informacions Municipals

Després de 12 anys de servei a l’Ajuntament 
de Tavèrnoles el brigada municipal, Gregori 
Gallego, s’ha acollit a una jubilació parcial.

El seu subtitut és en Jordi Vila, essent l’aspirant 
amb millor puntuació del procés de selecció 
que es va iniciar el passat mes de febrer, que ja 
ha ocupa el lloc de treball des d’aquest passat 
dimarts, 28 de març.

La jubilació parcial s’ha fet a través d’un 
contracte de relleu mitjançant el qual en Gregori 
Gallego continuarà treballant un 25% de la 
jornada (10 hores a la setmana) fins el setembre 
del 2017 que és quan complirà els 65 anys.

Jubilació del brigada municipal i incorporació del seu relleu
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Informacions Municipals

Tavèrnoles rep per quart any consecutiu el Segell Infoparticipa
L’Ajuntament de Tavèrnoles 
revalida el Segell 
Infoparticipa a la qualitat 
i transparència de la 
comunicació local pública en 
els webs municipals.

L’alcalde, Carles Banús, va recollir ahir el 
segell InfoParticipa durant l’acte celebrat a 
la sala d’actes del Rectorat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
El guardó reconeix l’Ajuntament de Tavèrnoles 
en haver obtingut un compliment del 98,08% 
dels 52 indicadors que avaluen l’organització 
i la qualitat de la informació publicada al web 
municipal. 
Tavèrnoles ha estat un dels dels 77 
ajuntaments catalans en obtenir el Segell, 
essent també el municipi de menys de 1.000 
habitants amb una puntuació més elevada.
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 les avaluacions han 
incidit més en la valoració d’aspectes 
qualitatius de la informació presentada, les 
actualitzacons constants i l’organització 
senzilla i fàcilment accessible de la pàgina 
web.

Regidoria de Participació Ciutadana
Des de la 
regidoria de 
Participació 
Ciutadana 
continuem 
impulsant la 
implicació dels 

veïns en els diferents projectes proposats 
des de l’equip de govern, alguns d’ells sorgits 
de processos anteriors, com per exemple la 
construcció d’un “Espai cobert”. 

Aquest projecte ja disposa de finançament 
per executar-se, però abans, és del tot 

indispensable que es dugui a terme un 
procés participatiu, en qual, tots els veïns 
de Tavèrnoles puguin fer-hi aportacions, a fi 
efecte de que aquest nou espai sigui del gust, 
necessitats i compleixi les expectatives de la 
majoria de veïns. 
Per realitzar aquest procés participatiu vam 
demanar suport econòmic a la Diputació 
de Barcelona, per tal que una empresa 
especialitzada porti a terme aquesta tasca.
Hem rebut una subvenció de 4.985€ que es 
destinaran aquest procés que ens agradaria 
que hi participés el màxim de veïns possible. 
Pròximament rebreu informació.

Regidoria d'esports
El passat més d'abril vam tenir una visita 
de tècnics de la Diputació de Barcelona 
per veure les possibilitats de millora que 
té el camp de futbol i es va concretar amb 
un acord per realitzar un avant projecte de 
transformació del camp de futbol actual a un 
de futbol 7 amb l'adequació d'un lateral per al 
public i serveis per als usuaris.

Properament s'instal.larà una zona de Voley al 
costat de la pista de basquet del c. Pirineu.
L'èxit de caminadors i el bon clima va 
acompanyar a més de 70 caminadors durant 
la caminada de Primavera que es va celebrar 
el passat 14 de maig amb un recorregut que 
va agradar molt i que seguia la Ruta Verda de 
Tavèrnoles per indrets fantàstics del nostre 
poble.
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Oficina de Turisme
Aina Amat i Castells

Informadora de l’oficina de turismeConsolidant els projectes de Turisme
Des de l’oficina de turisme de Tavèrnoles, 
aquest 2017 hem apostat per consolidar 
aquelles activitats que van iniciar-se el passat 
2016. Dotze visitants més ja han pogut gaudir 
de la visita guiada a l’església de Sant Esteve, 
que continua duent-se a terme cada segon 
dissabte de mes a les 12 del migdia.

A més, 184 visitants han fet ús de l’oficina des 
del mes de gener fins el mes d’abril i, per tant, 
alguns d’ells van poder gaudir de les activitats 
de setmana santa: el Taller familiar de joies 
ibèriques a Sant Feliuet de Savassona, la 
Ruta guiada als elements patrimonials (amb 
els magnífics camps de colze com a marc 
excepcional) i la visita especial de setmana 
santa a l’església de Sant Esteve. A causa 
de la seva bona acollida, es pretén repetir 
aquestes activitats el mes d’agost, coincidint 
amb les vacances d’estiu.

També estem preparant nou material turístic 
per potenciar i dinamitzar les rutes i el 
patrimoni del poble. Per una banda, està 
en marxa un nou fulletó sobre l’església de 
Sant Esteve, per tal que els visitants puguin 
emportar-se un record de la seva visita pel 
poble. Per altra banda, es pretén fer ús de 
fulletons per promocionar la ruta “Tavèrnoles 
i el seus entorns” de l’aplicació mòbil Natura 
Local. Es tracta d’una ruta que dinamitza 
la part natural del poble que forma part de 
la Plana de Vic, que ja es pot descarregar 
a través de l’esmentada aplicació però que 
esperem fomentar-ne les descàrregues a 
partir d’aquest nou material explicatiu. 

Finalment, d’aquí a uns mesos també 
esperem tenir enllestit el nou mapa del 
municipi. Aquest document sintetitzarà totes 
les rutes i informacions turístiques que calen 
per conèixer el poble amb detall.

Per acabar aquest recull d’activitats de 
l’oficina de turisme, només cal esmentar que 
el present any 2017, a més de la certificació 
de qualitat turística SICTED de la secretaria 
d’estat de turisme i l’acreditació de Punt 
d’Informació Turístic de la Diputació de 
Barcelona, també ens acollirem a la nova 
certificació Biosphere, que ens acreditarà com 
a establiment sostenible a nivell internacional. 

Així doncs, esperem que totes aquestes 
accions ajudin, no només a dinamitzar i a 
enriquir el poble, sinó a donar-li el valor i el 
prestigi que mereix.
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El passat 19 de maig ens va deixar la 
poetessa Pilar Cabot. Vigatana de naixement, 
sempre que podia ens recordava que ella 
havia nascut al carrer de Gurb, i tavernolenca 
d’adopció, poble on havia trobat el lloc ideal 
per a la seva inspiració. 
Com la Pilar sempre deia ella tenia el 
“corazón partío” entre Vic i Tavèrnoles.
Ja feia unes setmanes que no la veiem obrir 
i tancar els porticons de Can Tordera, ni 
sortint a passejar pels carrers del poble per 
estirar les cames. Però en el record sempre 
quedaran aquells ulls, menuts i vius, que 
s’amagaven darrera unes ulleres, potser un xic 
grans; i aquells cabells llargs i grisos que solia 
recollir en forma d’una trena més o menys 
desenfadada.

La Pilar era d’aquelles persones disposada a 
col·laborar en tot allò que se li demanava: ara 
un vers per les roses de Sant Jordi, ara un 
escrit per la portada de La Rella, ara un text 
per la felicitació de Nadal, ara uns poemes 
que il·lustressin els fragments de pessebres 
de Tavèrnoles... Tot i estar enfeinada no tenia 
mai un “no”, suposo que només es tractava 
d’allargar les hores del dia per fer allò que més 
li agradava: escriure.

Descansa en pau, Pilar, enyoraré aquelles 
xerrades asseguts al banc de davant 
l’ajuntament parlant de Tavèrnoles i la seva 
gent.

A tu, Pilar
Carles Banús i Puigivila

Alcalde de Tavèrnoles

PILAR CABOT ENS HA DEIXAT

......Niuada de calàndries, poetes de ma 
terra.... Jacint Verdaguer

Tristesa, dolor!  Una de les calàndries més 
estimades d’aquesta terra, d’aquelles de les 
quals ens parlava, enyorós, el gran Verdaguer 
des l’atlàntica mar, ha emprès, fa pocs dies, el 
seu vol d’entre nosaltres. Pilar Cabot ens ha 
deixat, i amb ella, una gran poetessa, una gran 
patriota, una gran animadora cultural, i també, i 
això, per a mi, és encara el més important, una 
gran bona persona.

Ens vam conèixer el dia que jo vaig tenir, 
fa molts anys, com a Ponent de Literatura i 
Lingüística de l’Ateneu Barcelonès, el goig 
de presentar-hi el seu llibre “Avui estimo 
Baudelaire”, al qual n’haurien de seguir tants 
i tants altres de poesia, de prosa... bellíssims. 
L’acompanyava, com sempre, l’Armand, el gran 
amor dels seus anys madurs, l’home, però... de 
la seva vida.

 Aquella nit, ens vam fer amics. Tots tres. I, ja 
fos a Vic, o a Tavèrnoles, o fos en la distància 
—ens veiem només de tant en tant— sempre 
em vaig sentir acompanyat —escalfat, jo diria— 
per la seva fidel, animosa i creativa presència. 
Quina parella més edificant no feien, l’Armand 
i la Pilar! Amants en la vida i còmplices en la 
cultura!

Jo sempre li deia  que era com una artista 
del Rinascimento, que no es conformaven 
en excel·lir només en un art. L’haguéssiu vist 
acompanyant-me al piano —prèvia i generosa 
presentació de l’Armand— en un recital de 
poemes meus, al Casino de Vic: una joia!

Amb ells dos, vaig viure moments d’alegria, 
i alguns, de dolor personal. Quin bàlsam, 
aleshores, tenir-los al costat!

Un dia l’Armand —treballador, com ella, fins 
al darrer moment, per a totes les causes que 
portessin el segell de la cultura, de la terra i 
de la llengua— va emprendre també el vol, 
i la Pilar, tant enamorada com coratjosa, ha 
continuat el seu llegat i el seu exemple també 
fins al final.

La darrera vegada que vaig estar amb ella 
va ser en un inoblidable dinar a la casa 
tavernolenca del meu amic, virtuós del vídeo 
i de l’escriptura, en Roger Cassany. Havent 
dinat, vàrem acompanyar-la a casa, on ara el 
seu cos reposa. En arribar-hi, va trobar a faltar 
els lladrucs del seu gosset, mort no feia gaire i 
ho comentà. “Em diuen que en prengui un altre, 
però m’imagino que em moriré aviat i el deixaria 
sol, pobret!” 

Si, la Pilar, la nostra estimada calàndria, ha 
emprès el vol. Però, sabeu? —deixeu-m´ho 
imaginar— al bell mig del seu volar, s’ ha trobat 
un àngel que li ha preguntat: 
—A on menes el teu vol, calàndria cantadora? 

I ella li haurà respòs:  
—Doncs, a la recerca del meu amor. Per 
ventura, el coneixeu? Es diu Armand Quintana, 
i és una gran persona. 
—Ah, sí! És amb mi, al Paradís,—li haurà 
contestat l’àngel— i fa temps que t’espera! 
Segueix-me, que t’hi porto! Però abans, 
digue’m: d’on véns, i com te dius, calàndria? 

I ella, li haurà respòs: 
—Pilar, i vinc de Tavèrnoles. Un paradís, també.

Josep Miquel Servià
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‘El pagès ho aguanta tot’

La Bauma és l’última casa de Tavèrnoles 
en molts aspectes: és l’última del terme 
municipal, abans de Masies de Roda, 
però també és l’última que encara muny 
vaques cada dia. Ara mateix hi ha 68 caps 
de vacum, 36 dels quals són per munyir. 
Cinc generacions (comptant en Nil) s’han 
dedicat a fer de pagesos en aquesta 
casa. Una casa antiga i refeta unes 
quantes vegades. Les inscripcions que 
hi trobem ens indiquen que deuria haver 
estat construïda al segle XVIII, però hi ha 
qui diu que uns anys abans, el bandoler 
Serrallonga ja la coneixia i hi amagava 
els cavalls... Asseguts a la taula, la vigília 
de Sant Isidre, patró de la pagesia, poc 
abans del foc, qui ens rep i ens respon les 
preguntes són en Josep Masramon, de la 
tercera generació, i el seu fill, en Pere, de 
la quarta.

— Cinc generacions de pagesos... És aviat dit!

Pere Masramon: És un negoci familiar que 
hem anat continuant. És una vida dura, 
sense una gran compensació econòmica, 
però que compensa per altres bandes.  
La manera de viure, sense horaris fixos ni 
industrialitzats, al mig de la 
natura. Tot i que cal ser-hi 
sempre quan el bestiar ho 
necessita, és un model de 
vida diferent del comú avui, 
amb certa flexibilitat.

— Què vol dir, avui, fer de 
pagès?

P.M.: Doncs vol dir ser-hi 
sempre, com s’ha fet tota 
la vida. És una vida, i una 

feina, sacrificades, perquè 
hi has de ser sempre. Si una 
vaca vedella a les tres de la 
matinada t’has d’aixecar i 
cada dia cal estar pendent 
de tot. Però d’altra banda 
avui no hi ha res segur. Vist 
al revés: quina seguretat 
dóna una vida tancat en 
una fàbrica o una empresa? 
Potser l’endemà tanca. La 
vida a pagès és dura, però 
és bonica.

Josep Masramon: Doncs 
la vida a pagès és molt 
dura, però per exemple, 
en aquesta època, quan 
et lleves a tres  quarts de 

sis del matí,  a aquella hora les orenetes 
surten a cantar i només les sents a elles.  
P. M.: I els rossinyols a la nit, sobretot ara 
que ve l’estiu. És un gust. 
J.M.: Ara, el pagès ho aguanta tot! S’abaixa 
el preu de la llet. El pagès ho aguanta. 
S’apuja el pinso. El pagès ho aguanta. Es 
transporta la llet amunt i avall per acabar al 
costat d’on ha sortit, no patiu, el pagès ho 
paga tot i ho aguanta tot. Això és així.

— Ara hi ha una certa tendència de la gent de 
ciutat a cercar nous models de vida, sobretot 
a pagès. Vosaltres que teniu la tradició de cinc 
generacions, com us sentiu quan la gent vol 
anar a viure a pagès?

P. M.: Suposo que molta gent s’adona 
que altres models de vida, que durant 
anys havien potser menystingut, ara 
tenen més sentit. La vida a ciutat, amb 
la contaminació, l’estrès constant, les 
presses, pot ser molt dura. I a pagès, amb 
tots els inconvenients que hi ha, la vida 
és molt diferent, molt més tranquil·la, i 
suposo que hi ha gent que ara se n’adona 
que la veu com una alternativa.

La Bauma Roger Cassany
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—Fa un moment comentàvem que fer de 
pagès també pot ser perillós... 

J.M.: Ui, artrosi, dolors i fa una vintena 
d’anys em vaig enganxar amb la presa de 
força del remolc. Aquell any va ser curiós, 
una mica fatídic, perquè aquí Tavèrnoles 
vam ser tres o quatre que ens hi vam 
enganxar. I a banda d’això, trompades de 
vaques, unes quantes.  
P.M.: Sí, si veus que tanquen els ulls i 
vénen cap a tu, ja pots córrer i amagar-te. 
No miren pas on piquen amb el cap. 
J.M.: Una vegada una d’enrabiada va 
esberlar un roc ben gros amb el cap. No 
estan pas per tonteries.

—Sou una casa emblemàtica i el camí passa 
pel mig de la finca. Deveu veure passar-hi de 
tot...

J.M.: Ui sí, i alguns passen tota pastilla, 
com un Suzuki no fa gaire estona que l’he 
hagut de fer parar amb el bastó enlaire. 
Aquí hi ha un senyal que diu ’20’ i alguns 
passen molt més de pressa. I els caps 

de setmana hi poden passar 
desenes de bicicletes. A 
l’estiu s’omple de canalla 
de ciutat que vénen aquí 
a veure bestiar i a veure 
la vida a pagès. Mentre no 
passin massa de pressa, cap 
problema. Som a mig de la 
ruta de Martí i Pol, aquí baix 
hi ha el pou de glaç, i sol 
haver-hi gent que s’atura a 
preguntar. 

Cal dir que 
abans, quan 
la font del 
Pujol era més 
arreglada, hi 
havia més trànsit. Ara no tant.

—Com definiríeu Tavèrnoles amb tres 
adjectius?

P. M.: Tranquil, bonic i familiar. És un poble 
amb poca gent però amb gent de tota la 
vida. És un poble familiar i molt agradable.

—Ho canviaríeu?

J.M.: No, jo no. Sóc de Manlleu, però aquí 
hi estic molt bé. No ho canviaria pas. Això 
sí, abans això era Masies de Roda, encara 
me’n recordo, no era pas Tavèrnoles. I era 
curiós, perquè les Cametes, per exemple, 
era Tavèrnoles i ara és Masies. Aleshores  
es podia canviar de municipi i a nosaltres  
ens era més convenient ser a Tavèrnoles. 
Abans les coses es feien d’una altra 
manera...

Fotos : Roger Cassany
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Harry Potter - El nen que va sobreviure Mar Crous

Contes infantils i juvenils

Harry Potter, el nen que va sobreviure. 
Possiblement tothom sap de la seva 
existència, ja que les pel•lícules són realment 
famoses. Tot i això, crec que llegir-se aquesta 
saga ho hauria de fer tothom. Si ets jove, 
tan sols per viure les aventures del mag més 
importat dels últims temps, i si ets adult, per 
no perdre el nen que portem a dins.

El primer llibre, Harry Potter i la pedra 
filosofal, és on comença el viatge d’en Harry. 
Un bon dia, l’hi arriba una estranya carta, 
però el seu tiet, amb qui ha viscut durant 
anys, no li permet llegir. A partir d’aquell 
moment, li arribaran moltes més cartes fins 
que un dia, descobrirà què hi conté a l’interior. 
Assistirà a una prodigiosa escola de màgia 
anomenada Hogwarts, on coneixerà a molt 
bons amics. Però no tot seran rialles, ja 
que una força fosca intenta caçar al nostre 
protagonista...

A partir d’aquell moment, tot continuarà. 

J.K. Rowling crea un món que no voldreu 
parar de llegir fins a saber-ho tot. Si us 
agrada aquest llibre, hi ha sis llibres més dins 
la saga.

A mi, sincerament, m’ha encantat, i crec 
firmament que, en el futur, Harry Potter i les 
seves aventures seran un clàssic.

A tu, Pilar
Coordiandors de “La Rella”

La Pilar Cabot ens ha deixat, l’equip 
que formem part de la Rella lamentem 
profundament la seva pèrdua. La Pilar era 
una col·laboradora incondicional de la Rella, 
sempre disposada. Ha col·laborat gairebé en 
totes les edicions, fent entrevistes, parlant 
de llibres, fent un vers per la portada, un 
poema….

En l’última edició de la Rella ja no hi va poder 
col·laborar perquè estava malalta, però en 
aquesta edició va estar a punt de fer el vers de 
portada, que lamentablement no va tenir temps 
d’acabar. La Pilar ens va deixar el passat dia 
19 de maig, feia uns dies que tenia la foto de 
portada a casa per fer el vers, i em va dir:

— Pep, haig de tornar a escriure

Feia temps que ho feia i el vers de la portada 
de Rella era una bona oportunitat per continuar 
la seva vida de lletres, paraules, de versos, just 
al punt on la malaltia l’havia interromput uns 
mesos abans.

El dimecres dia 17 de maig vaig passar a 
veure-la com feia habitualment i em va dir:

— Pep, vine demà que ho tindré a punt.

Però l’endemà tot es va complicar fins arribar 
al desenllaç final. Hem investigat per veure si 
ho havia pogut i fer, però no ho tenia escrit. 
Segurament en la seva ment tenia ben clar 
què hi escriuria.

En aquesta edició hem decidit posar a portada 
un poema seu, extret del llibre “Els rossinyols 
insomnes”. Un poema que pot parlar de molts 
llocs, però els que la coneixíem sabem que 
parlava de Tavèrnoles.

Pilar, des d’on siguis, moltes gràcies per 
deixar-nos compartir aquest tram del camí amb 
tu. Com deies en un fragment d’un poema: “...
jo no tinc fills que em guardin la memòria, però 
tinc els meus versos…”
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    Joaquim Montañà 
Membre de la Colla del Senglar de les GuilleriesEls senglars i les seves malalties

Bona cacera

Benvolguts veïns , aquest cop us vull parlar 
de com poden afectar les malalties que 
pateixen els senglars a els porcs de casa i a 
l´home.

Abans de començar , només dir-vos que 
aquest any hem observat un lleuger descens 
amb els senglars que hem abatut ( 83 menys 
), segurament degut a diversos factors ( 
alimentació , pressió de caça ,… ), però tot 
i així, ha estat la segona temporada amb la 
millor quantitat de senglars caçats , 195 en 
concret, que jo segueixo pensant que són 
molts.

Centrant-me amb les malalties del senglar , 
cal dir , que com a porc que és, pot patir les 
mateixes malalties que els porcs de granja . 
Per aquest motiu , l ádministració ja fa  uns 
quants anys que porta a terme un programa 
“ el pla de vigilància de la fauna salvatge a   
Catalunya “, en el qual es recullen mostres 
de senglars abatuts i s ánalitzen per veure 
l éstat sanitari dels animals. En principi, totes 
les anàlisis practicades fins avui, indiquen 
que els senglars han estat en contacte amb 
les malalties dels porcs de granja , però no 
són cap reservori, almenys important. Amb 
això vull dir , que encara que és una bona 
noticia , no s´ha d ábaixar la guàrdia ,  els 
senglars podrien ser els responsables de la 
transmissió de malalties als porcs domèstics 
, tal com passa en zones del nord d´Europa 
amb la pesta o altres malalties, però de 
moment, aquí  no. 

Si es veritat que s´han trobat senglars amb 
tuberculosi ( Montseny , Montserrat,  Ports 
de Tortosa ), malaltia que afecta les vaques 
però es creu que de moment són temes 
molt puntuals i que no s´han estès. En la 
nostra zona, algun cop hem trobat algun 
senglar parasitat amb cucs , però no és una 
problemàtica greu.

Una problemàtica plantejada pels experts  en 
aquests últims anys i degut a l´increment de 
la població de senglars és que no arribessin 
a desenvolupar alguna malaltia ells mateixos 
, provocant una mortalitat elevada en la seva 
població com ja va passar anys enrere amb 
els isards a la serra del Cadí, i que de retruc, 
no afectes al porc de casa.

Per últim , comentar-vos les malalties que 
els senglars poden transmetre als humans, i 
concretament, la triquina o triquinosi. Aquesta 
si que és una malaltia a tenir en compte. 
De sempre , quan les cases de pagès 
feien la matança del porc , s ágafaven unes 

mostres de carn concretes ( galta, diafragma, 
tendons de l éxtremitat,…) i es portava al 
veterinari per tal de que ho analitzés, per  si 
presentava aquesta malaltia. Concretament , 
es tracta d ún paràsit que queda encapsulat 
a la musculatura del porc , i en aquest 
animal és asimptomàtic, no li presenta cap 
problema , és el que s ánomena , un hoste 
intermediari, mentre que quan l´home menja 
carn de porc infectada per aquest paràsit, 
aleshores es reprodueix, i aquí si que dona 
simptomatologia, des de mal de cap, febre 
, problemes reumàtics ,.. i en cas de no 
tractar-se i d úna infestació greu pot provocar 
ceguera , paràlisis muscular i fins i tot la mort. 
Però avui dia hi ha tractament i no sol arribar 
a ser molt greu. 

Tot i així , el tractament més fàcil es coure 
la carn . La cocció prolongada i a alta 
temperatura provoca la mort del paràsit , 
havent zones on no es mira aquesta malaltia 
per aquest motiu , el problema és alhora 
de menjar embotit o carn poc cuita. Si us 
comento això , és per què en la zona que 
residim, estem exposats a que els senglars 
ho presentin. 

Aquest any no hem tingut cap cas a la 
colla , però pràcticament durant els últims 
anys cada any n´hem tingut. La zona del 
Montseny – Guilleries és una zona on la 
prevalença d áquesta malaltia és de les més 
altes d´Europa , per això , tots els senglars 
destinats a l’autoconsum els analitzem i els 
que comercialitzem , ja se’n cuiden les sales 
de desfer on van.

Crec que ja us he fet un petit resum sobre 
aquest tema , i tampoc es tracta de fe un 
article científic , però si alguna persona 
volgués més informació sobre algun 
d áquests temes, que es posi en contacte 
amb mi.

Triquinosis
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La Vida a Pagès
Ma. Teresa FunollAbans de la bombeta

Durant segles la humanitat es va il·luminar 
amb la llum de les espelmes i amb els llums 
d’oli, llànties o llums de carbur.

Recordo, de petita, haver vist aquests llums 
de carbur a casa de l’avi. Era la dècada dels 
50. Nosaltres a casa ja teníem electricitat i 
teníem bombetes però a casa de l’avi encara 
hi havia llums de carbur.

Recordo que aquests llums eres uns aparells 
molt primitius. Constaven de dos dispositius 
cargolats, un a sobre de l’altre. En el de sobre 
hi posaven aigua i en el de sota terrossos d’un 
producte força pudent, anomenat “carburo” i 
em sembla recordar que es podia comprar a 
les carboneries.

Aquests llums funcionaven de manera 
rudimentària. Es movia una rosca per deixar 
caure l’aigua gota a gota sobre el “carburo”. 
Automàticament es produïa una reacció 
química i sortia un gas per un tub a través 
d’un forat molt petit, el “xicle”, que cremava 
amb una flama molt lluminosa. D’aquí deu 
venir l’expressió “estar com un llum de 
carburo”.

I avui en dia, després de 70 anys, em sembla 
una vergonya que famílies del nostre entorn 
pateixin pobresa energètica i es tornin a veure 
aquests aparells.

Foto : MésImatgeDigigital

Poesia de Catalunya
Imma Aurich

Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena

lentament sense dir re...
si la lluna feia el ple

també el feu la nostra pena

 L’estimada m’acompanya
de pell bruna i aire greu
(com una Mare de Déu

que han trobat a la muntanya.)

Perquè ens perdoni la guerra,
que l’ensagna, que l’esguerra,

abans de passar la ratlla,
m’ajec i beso la terra

i l’acarono amb l’espatlla.

A Catalunya deixí
el dia de ma partida

mitja vida condormida:
l’altra meitat vingué amb mi, 

Avui en terres de França
i dema mes lluny potser

no em moriré d’enyorança
ans d’enyorança viuré.

En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,

quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
“Com el Vallès no hi ha res”.

Que els pins cenyeixin la cala,
l’ermita dalt del pujol;

i a la platja un tenderol
que batega com una ala.

Una esperança desfeta,
una recança infinita.
I una pàtria tan petita

que la somio completa

Joan Olivé (Pere Quart)

Corrandes d'Exili
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Insolafrica
Link a Web

El dia 9 de gener va 
tenir lloc la primera 
activitat d’Insolàfrica 
d’aquest any 
2017, l’assemblea 
informativa 
per els socis i 
col·laboradors. 
Ens proposem fer 
una altre trobada a començaments de l’estiu 
quan el temps i l’horari ens acompanyin, per 
poder explicar com van els projectes, passar 
fotos i fer una bona tertúlia amb els amics, 
socis i col·laboradors.

Festa de la 
joventut
11-02-2017

Futbol, 
handbol, 
marató, 
activitats 
lúdiques, 
dansa, 
rialles.............. 
per arribar 
al dia 11 de 
febrer, festa 
nacional de 
la joventut, 
desfilant 
davant les 
autoritats.

Alumnes
És un plaer veure cada dia tanta activitat a 
l’escola, 123 alumnes ja fan molt de soroll. 
Cada dia a partir de les 7h del matí les 
aules comencen a omplir-se, alumnes que 

entren i surten, 
que esmorzen a la 
cantina, que van a 
la biblioteca i que 
a les 8h en punt 
tothom està assegut 
a la seva classe, 
com també és un 
plaer veure’ls fent 
`practiques a diferents hospitals de Kribi.

Intercanvi alumnes
Aquest és el primer any que fem intercanvi 

d’alumnes amb la UVIC-
UCC. Les primeres 
en venir han estat la 
Dounia i la Elena, que 
han fet pràctiques a 
l’hospital del districte 
de Kribi. Ara els toca 
a la Michele i a la 
Cristina anar a fer les 
seves pràctiques a Vic i 
Manlleu!!! Les tenim una 
mica espantades!!! En 
Pol s’ha cuidat de que 
parlin català. 
Per Insolàfrica és un 
repte molt important, el 

fem amb molta il·lusió i volem que sigui el inici 
de molts intercanvis.

Hem començat les obres de rehabilitació del 
centre de salut. 
La Fundació Recover és una de les 
institucions que ens recolza en aquest 
nou projecte i vam tenir la visita de la seva 
responsable en projectes, l’Ángela Sevillano. 
Va ser un plaer poder-li ensenyar l’estat de les 
obres i parlar del futur del centre.

Plou i fa sol
Pep GarrigaPLOU I FA SOL 

 
MES Tª MÀXIMA Tª MÍNIMA PLUJA VENT 

GENER-2017 16,6ºC -7,3ºC 54,2 L/m² 35,4 NNO 
FEBRER-2017 20,6ºC -2,6ºC 42,6 L/m² 48,3 S 
MARÇ-2017 24,7ºC 0,1ºC 110,4 L/m² 45,1 SO 
ABRIL-2017 24,4ºC -0,6ºC 74 L/m² 48,3 SO 
 
 
 
 
 

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.
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Receptes
Copa Holandesa

•	 1 tassa de galetes normals “de les 
que més us agradi”

•	 ¼ de tassa de mantega fosa
•	 2 tasses de nata per muntar
•	 1 tassa de llet condensada
•	 1 tableta de xocolata amarga 

trossejada
•	 1 tableta de xocolata amb llet
•	 ¾ de tassa de crema de llet
•	 Galetes de xocolata per a decorar.(1 

per copa)

Ingredients:Agafem les galetes i les posem a la batedora 
per triturar-les, un cop quedin com a textura 
semblant a “farina”, afegim la mantega 
prèviament fosa i ho barregem bé.  Posem al 
fons de la copa una mica d’aquesta pasta “mig 
humida- mig seca “i en fem una capa.

Tot seguit en un bol , hi posem la nata i la 
llet condensada i ho muntem amb un batidor 
elèctric  fins que ens quedi una textura 
cremosa. Un cop ho tenim, fem una capa 
d’aquesta crema per sobre la capa anterior, hi 
ho deixem a la nevera mentre fem l’últim pas. 

Posem una olla amb aigua al foc i un bol 
reflector o de vidre que aguanti  bé la 
temperatura per fer un bany maria amb les 
dos xocolates, quan les xocolates s’hagin fos, 
hi  tirem la crema de llet i remenem amb unes 
barnilles manuals i ho traiem del foc i esperem 
a que es vagi refredant. 

Un cop fred, posem la última capa, la de 
xocolata! Nyam nyam! I per acabar, ho 
decorem amb una galeta de xocolata o la que 
més us agradi. 

Esperem que us hagi agradat.

En una cassola bullim els pèsols durant una 
15 min aproximadament i els reservem amb 
l’aigua. 

Fem exactament el mateix procediment 
amb les cloïsses. 

Arrebossem el lluç amb la farina i llavors el 
fregim en una paella amb oli ben calent, el 
retirem. 
Fregim les gambes i també les reservem. 
Laminem els alls i el fregim. Un cop fregits, 
posem el lluç damunt, a més afegim les 
cloïsses, els pèsols i una mica de julivert 
picat.

Finalment hi afegim l’aigua dels pèsols, i 
s’ha de remenar fins que s’espesseeixi  la 
salsa.

Receptes de la Memòria
Lluç amb Cloïsses Maria Capdevila i Serrat

Ingredients:
Per a 4 persones 

•	 8 rodanxes de lluç.
•	 8 gambes vermelles
•	 250gr de cloïsses
•	 pèsols de Llavaneres
•	 farina
•	 all
•	 julivert
•	 oli d’oliva
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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

Naixements entre 01.01.17 a 1.06.17
Oriol Pratdesaba Surinyac. 30-04-2017
Casanova del Pandís

Defuncions entre 01.01.17 a 1.06.17
Zoila Blanca Sosa, 16-02-17
El Compòsit 
Pilar Cabot Vila, 19-05-2017
Can Tordera

Cens homes a data 01.06.17: 162
Cens dones a data 01.06.17: 154
Cens total: 316

Del 15 de maig a l’1 de juny podeu fer les 
inscripcions al Casal d’estiu de Tavèrnoles, 
organitzat conjuntament per l’Ajuntament de 
Tavèrnoles i l’empresa de serveis educatius 
Quiràlia.
L’activitat del casal d’estiu anirà des del 26 
de juny al 28 de juliol en l’horari de 9 del 
matí a 1 del migdia. 
Opcionalment les famílies poden acollir-se al 
servei “Bon dia” a partir de les 8:30 i també 
al servei menjador de 1 a 3 del migdia. 
Enguany l’organització del casal es planteja 
la possibilitat d’oferir el servei fins a les 5 de 
la tarda sempre i quan hi hagi un mínim de 4 
infants.
Tota la part educativa i de monitoratge anirà 
a càrrec de Quiràlia, empresa de serveis 
educatius amb una àmplia experiència en 
els projectes socioeducatius en l’àmbit del 
lleure. 

Les inscripcions poden 
fer-se a les oficines de 
l’ajuntament, omplint 
la fitxa d’inscripció que 
apareix al capturar 
aquest codi QR o al 
web de l'ajuntament.

Casal d’Estiu a Tavèrnoles!!

Jardins de colza

florida com mai

del finestral enlluerna

les postes de sol

mantell de puresa als teus peus

Can Tordera l’altar. 

En solitud i pau

mirant com els ibers

fins que s’apaga la llum

i se’n va la vida

t’ha lloat la natura

millor que els humans

buit de paraules, Pilar,

somiant els teus versos.

Presagi o homenatge del destí
Pep Colomer Naixements i defuncions


