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Ens arriba una 
nova edició 
de La Rella 
i, com ja és 
costum, des 
d’aquest espai 
toca posar en 
valor algun 
aspecte que a 
nivell municipal 
hagi passat els 
darrers mesos 
o bé destacar-
ne algun que 
hagi de succeir 
properament.

Així, el 2016 el podem considerar com 
l’any de definició dels projectes: hem 
parlat amb tots els veïns sobre quines 
grans actuacions hauríem de dur a terme; 
hem posat per escrit quin és el programa 
d’actuació municipal amb el que ens 
comprometem com equip de govern; i hem 
aprofundit per consolidar processos de 
pressupostos participatius. 

Des del primer moment hem buscat la 
implicació dels veïns a l’hora de definir les 
actuacions de la legislatura, i des d’aquí vull 
agrair-ne la participació.

Ara, entrats ja al 2017 i a punt d’encarar 
l’equador de la legislatura, és el moment 
d’abordar aquestes actuacions de gran 
calat i executar-les. I la primera que 
tenim ja a la cantonada és la construcció 
d’un espai cobert, opció majoritàriament 
escollida pels veïns i per la qual ja s’ha 
aconseguit el finançament necessari per 
dur-la a terme.

Voldria acabar aquest escrit, i atès que ens 
trobem pràcticament a meitat de legislatura, 
convidar el lector també a fer les seves 
avaluacions sobre la tasca que s’està fent 
des de l’equip de govern: Com es valora 
el funcionament global del govern conjunt 
entre els tres grups municipals? Quin 
és el grau de satisfacció de les diferents 
activitats organitzades al poble? 

Són només un parell de preguntes, però 
que amb la seva reflexió ens han d’ajudar 
a continuar, i millorar si cal, amb la gestió 
municipal de 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

El 16 de setembre va tenir lloc a Olot 
l’acte de lliurament i reconeixement Viles 
Florides 2016.

L’acte va ser presidit per la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
Meritxell Serret, i per part de l’Ajuntament de 
Tavèrnoles van assistir-hi la 1a tinent d’alcalde, 
Paquita Clarà, i el brigada municipal, Gregori 
Gallego.

Enguany s’han reconegut 5 municipis amb 
quatre Flors d’Honor, 31 municipis amb tres 
Flors d’Honor, 44 municipis amb dues Flors 
d’Honor i 6 municipis amb una Flor d’Honor. 
En total, en aquesta edició s’han valorat 86 
municipis que treballen per fer créixer el 
verd a Catalunya i que suposen un important 
increment de municipis participants respecte 
els 66 del 2015.

Revalidació de les dues flors d'honor de Viles Florides

Foto: VilesFlorides

Personal de l’Ajuntament, juntament amb 
guardes de l’Espai Natural Guilleries-
Savassona van netejar el paratge on es va 
produir un abocament de pneumàtics.

El punt de l’abocament, localitzat fa unes 
setmanes enrere, es troba situat al mirador 
de la carretera BV-5213 situat entre el Roc del 
Llum i el Castell de Savassona; en total es van 
recollit 98 pneumàtics que van ser lliurats a 
una empresa gestora de residus especials el 
passat divendres dia 8 de juliol. 

El cost del reciclatge d’aquests pneumàtics 
ha estat de 204,61 € assumits íntegrament 
per l’Ajuntament de Tavèrnoles. En el mateix 
indret es van trobar també restes d’abocament 
de runa i de vidres que el personal de 
l’Ajuntament també va netejar.

Des de l’Ajuntament de Tavèrnoles es lamenta 
que es produeixin aquest tipus d’abocaments 
que, a banda de ser un comportament del tot 
incívic, poden ser un perill en cas d’incendi 
i esdevenir focus d’allotjament de larves de 
mosquit tigre. 

És per aquest motiu que es vol aprofitar per 
demanar als veïns que si detecten alguna 
acció sospitosa es posin en contacte amb als 
Mossos d’Esquadra o als Agents Rurals per tal 
d’evitar futures accions d’aquest tipus.

Retirats un centenar de pneumàtics d’un abocament localitzat a Tavèrnoles
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Tavèrnoles va ser un dels municipis que 
va rebre una bicicleta elèctrica gràcies al 
programa de cessions de la Diputació de 
Barcelona.

Representants dels municipis que s’han acollit 
a aquest programa, entre els quals l’alcalde 
de Tavèrnoles, Carles Banús, van recollir 
les seves bicicletes en un acte al recinte de 
l’Escola Industrial de Barcelona. Un acte 
que va comptar amb la presència del diputat 
d’Espais Naturals i Medi Ambient, Valentí 
Junyent.

Aquesta bicicleta elèctrica serà utilitzada pel 
personal de l’ajuntament durant les seves 
tasques diàries i té per objectiu fomentar la 
mobilitat sostenible a Tavèrnoles.

L’Ajuntament de Tavèrnoles adquireix una bicicleta elèctrica

Informacions Municipals

Bona acceptació de la ruta guiada als elements patrimonials de Tavèrnoles

El passat diumenge dia 30 d’octubre es va 
repetir la ruta guiada als elements patrimonials 
de Tavèrnoles, que ja es va fer el mes d’agost, 
amb un notable èxit de participants.

Més d’una vintena de persones van poder 
gaudir de l’entorn natural de la plana de Vic, 
juntament amb quatre elements interessants 
que formen part de la història del poble: l’aljub 
del Jutglar (pou aprofitat com a magatzem 
d’aglans), la masia Banús, la masia Serrabou i 
el forn de calç del Pendís.

Aquesta ruta forma part de la iniciativa 
de l’Ajuntament i l’Oficina de Turisme de 
Tavèrnoles per tal de fomentar la part del 
municipi que pertany a la zona natural de la 
plana de Vic. 

Des de la regidoria de Turisme s’està 
treballant per tal publicar aquesta ruta en 
format digital  i poder-la posar a disposició 
dels visitants.
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Informacions Municipals

Tavèrnoles recull 90 € per La Marató de TV3

Aquest passat dilluns, 28 de novembre, s’ha 
procedit al recompte de les enquestes sobre 
els pressupostos participatius del 2017. En 
total s’han recollit 55 butlletes d’un cens total 
de 267 veïns majors de 16 anys empadronats 
al municipi, la qual cosa suposa una 
participació del 20,6%.

Els tres projectes que es posaven a valoració 
eren: la construcció d’una vorera fins al carrer 
Pirineu; habilitar un aparcament per a vehicles 
pesats; i adequar una àrea d’autocaravanes 
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:

Construcció d’una vorera fins al carrer Pirineu: 
108 punts

Habilitar un aparcament per a vehicles 
pesats:  
58 punts

Adequar una àrea d’autocaravanes municipal: 
45 punts

D’acord amb aquests resultats dels 
pressupostos participatius, l’equip de govern 
inclourà el projecte de construcció d’una 
vorera des de la cruïlla fins al carrer Pirineu 
dintre dels pressupostos municipals per al 
2017, amb una dotació econòmica per a 
aquesta inversió de 15.000 €

Des de l’equip de govern es vol agrair a tots 
els veïns que han pres part en aquest procés 
participatiu, valorant-ne positivament el grau 
de participació assolit; essent voluntat de 
poder continuar amb aquesta iniciativa dels 
pressupostos participatius els propers anys.

Els veïns de Tavèrnoles escullen la construcció d’una vorera fins al carrer 
Pirineu

Una caminada, amb visita guiada pels 
elements patrimonials de Tavèrnoles i un 
esmorzar popular han estat les activitats 
organitzades per recollir fons per La Marató 
de TV3

Un any més el poble de Tavèrnoles 
ha contribuït amb La Marató de TV3 
organitzant actes populars. 

Enguany la novetat ha estat una visita 
guiada a alguns dels elements patrimonials 
del municipi; l’activitat s’ha complementat 
amb un esmorzar popular amb pa amb 
tomàquet, embotit i formatge. 

La quantitat recaptada, que íntegrament 
s’ha donat a La Marató de TV3, ha estat de 
90 €
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La campanya d’identificació i esterilització 
d’animals de companyia a preus reduïts, 
organitzada per FADA (Fundació per 
l’Assessorament i Acció en Defensa dels 
Animals), estarà vigent de l’1 de febrer al 30 
d’abril de 2017.

Sota el títol de campanya Sóc Responsable es 
pretén:

• Informar a la ciutadania de l’obligació legal 
de tenir identificats els seus animals, amb el 
microxip i la xapa corresponents, i registrats al 
cens municipal.

• Conscienciar sobre els avantatges 
d’esterilitzar els animals. Controlant la natalitat 
s’eviten no només els problemes de salut 
i comportament dels animals, sinó que es 
contribueix a evitar la superpoblació que 
provoca l’abandonament.

• Identificar i esterilitzar el màxim nombre 
d’animals de companyia amb la finalitat de tenir 
un control sobre la seva natalitat i millorar el seu 
benestar físic i psicològic.

• Ajudar a optimitzar els recursos destinats per 
l’administració pública i les entitats protectores 
privades, evitant recollides i acollides d’animals 
perduts i abandonats.
Els propietaris d’animals de companyia que 
vulguin beneficiar-se dels preus reduïts s’han 
d’inscriure a la web www.socresponsable.org 
i així accedir a la identificació i esterilització 
dels seus animals de companyia als preus 
màxims establerts per la Fundació. Tot i així, els 
veterinaris són lliures d’aplicar les tarifes que 
creguin més convenients dins d’aquests límits. 
Al mateix web podeu consultar-hi els centres 
veterinaris adherits.

Un cop identificat l’animal de companyia cal 
censar-lo a l’Ajuntament; aquest tràmit és 
totalment gratuït.

Campanya d’identificació i esterilització d’animals de companyia

5à edició de la Mostra de Fragments de Pessebre
Del 18 de desembre al 29 de gener s'ha pogut 
gaudir d'un total de 22 fragments de pessebres 
que en aquesta ocasió integraven el marc d’un 
quadre en les creacions artístiques, tal com 
explicava un dels membres de l’Associació de 
Pessebristes de Tavèrnoles, i que en cada una 
d’elles estava inspirada en la figura de Josep 
Pagespetit impulsor i ànima de la mostra que 
va morir el mes d’abril del 2016.

La mostra, que enguany arriba a la seva 5ª 
edició amb una bona consolidació dins el món 
del pessebrisme, presenta diversos fragments 
de pessebristes de Catalunya així com d’altres 
d’arreu de l’estat espanyol i un pessebre d’Itàlia. 

Complementen la mostra dos fragments de 
pessebres realitzats pels participants de les 
activitats “Els dilluns al Centre” i de “l’Aula 
Educativa” de Tavèrnoles.

Informacions Municipals
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Informacions Municipals

Activitats de Nadal
Les activitats i els tallers que aquest any s'han 
pogut realitzar aquest nadal:

Taller de Bombers

Taller de reciclatge de joguines

Taller de cuina saludable

Sessió de cinema

Taller de fanalets

Entrega de cartes al patge reial

Cronoescalada nocturna

Taller de joies ibèriques

Cavalcada de Reis

Quina popular

Tavèrnoles és el tercer municipi que millor recicla de la Catalunya Central
Segons el balanç de dades del 2015 fet 
per l’Agència de Residus de Catalunya, 
Tavèrnoles es manté un any més en els bons 
nivells de recollida selectiva del país.

El percentatge en recollida selectiva neta del 
2015 va ser del 76,71%, lleugerament superior 
al de l’any 2014, i a la Catalunya Central 
només ha estat superat per Folgueroles 
(78,26%) i Collsuspina (77,05%). 

La recollida selectiva neta s’obté de restar a 
la recollida selectiva total (que en el cas de 
Tavèrnoles va ser del 83,45%) els impropis 
que s’han llençat a les fraccions que no 
tocaria.

Des de l’Ajuntament de Tavèrnoles fa una 
valoració molt positiva dels resultats obtinguts 
que són fruit de la particularitat del sistema de 
recollida implantat al municipi, de la implicació 
del personal municipal i, com no, de la bona 
predisposició dels veïns a l’hora de separar 
correctament els diferents residus domèstics. 

Així mateix es vol agrair la implicació dels 
veïns en l’assoliment d’aquests excel·lents 
resultats i al mateix temps animar-los a 
continuar millorant a l’hora de separar 
correctament les deixalles.
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Oficina de Turisme
Valoració de l'any 2016

El present any 2016, des de la regidoria de 
turisme i el Centre de turisme de Tavèrnoles 
s’han dut a terme un seguit d’actuacions per tal 
de millorar l’oferta turística en base al turisme 
cultural i de natura que han tingut molt bona 
acceptació. 

Unes 145 persones han pogut participar de 
les visites guiades i tallers, com la visita a 
l’església romànica de Sant Esteve, que es 
fa de forma mensual, la ruta literària de Sant 
Jordi, la ruta guiada als elements patrimonials 
del poble i el taller familiar de joies ibèriques. 

En aquests dos últims casos, es va pretendre 
oferir noves activitats culturals per dates 
assenyalades com els ponts de Tot Sants i la 
Puríssima. 

La ruta als elements patrimonials es va crear 
amb la intenció de dinamitzar una part del 
poble que presenta una riquesa patrimonial 
enorme (en tenim exemples a l’aljub del Jutglar 
i el forn de calç del Pendís) i que són poc 
explotats pel fet de trobar-se al cantó del poble 
pertanyent a la zona natural de la Plana de Vic. 

L’acceptació dels visitants va ser molt positiva i, 
per aquest motiu, va ser l’activitat escollida per 
tal de participar a La Marató de TV3 el passat 
18 de desembre. 

Pel que fa al taller familiar de joies ibèriques, 
la finalitat era captar l’atenció de pares i infants 
a partir d’activitats divertides i a la vegada 
educatives. 

Aquest moviment cultural, a més de la millora 
de la senyalització, ha afavorit l’augment de l’ús 
del centre de turisme de 382 a 608 visitants 
respecte de l’any 2015, tal com indica la gràfica 
del Gestor estadístic de la Generalitat de 
Catalunya:

Des de febrer de 2016, el Centre de turisme 
també disposa de comptes a les xarxes socials 
facebook, twitter i instagram. 

Amb l’objectiu de fomentar-ne el seu ús, a més 
de dinamitzar el patrimoni natural del poble 
i promocionar les empreses de Tavèrnoles 
dedicades al sector turístic, es va dur a terme 
un concurs de fotos els mesos d’estiu. Es 
tractava de fotografiar una postal estival de 
Tavèrnoles i els premis repartits van ser una 
nit per a dues persones a l’allotjament rural 
L’Aguilar, una altra nit a l’allotjament Can Janot 
i un dinar per a dues persones al restaurant 
Colomer.

Guanyador del mes de juliol: Miquel Garriga 
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Festa Major 2016

Un any més el darrer cap 
de setmana de juliol es va 
celebrar la Festa Major 
de Tavèrnoles i aquí us 
destaquem alguns dels actes. 
 
Els actes s’iniciaren, el 
divendres 29 de juliol, amb 
el Pregó de Festa Major a 
càrrec de Sally Schilipmann, 
nascuda a Illinois i resident a 
Tavèrnoles des de l’any 2007.  

El dissabte dia 30, a les 5 
de la tarda, va arribar un 
dels actes més divertits i 
esbojarrats d’enguany: Bubble 
Football al Camp de futbol. 

El sopar de Festa Major va 
anar a càrrec de Can Planes 
Bones, ball amb l’orquestra 
Orgue de Gats i fi de festa 
amb la DJ Aina Serrabasa.

El diumenge dia 31 com ja 
és habitual, la quitxalla és la 
gran protagonista, s’inicia la 
jornada amb una xocolatada 
popular seguit de jocs 
gegants i festa de l’escuma. 
A la tarda, al Centre Cívic 
els nens del Casal d’Estiu 
de Tavèrnoles realitzaran un 
espectacle infantil, i tot seguit, 
actuació de màgia amb el 
mag Marc Sàbat a l’Envelat.

El dimecres dia 3 al migdia 
Missa Solemne en honor 
a Sant Esteve i el clàssic 
aperitiu popular, a continuació 
es va poder degustar una  
arrossada popular a càrrec 
de “La Colla de l’Arròs” a 
l’Envelat.

El dissabte dia 6 es va 
disputar el Triangular de 
futbol entre solters, casats i 
divorciats al camp de futbol. 

Al vespre es va celebrarà 
la botifarrada popular a 
l’Envelat i per acabar la 
vetllada l’actuació del grup 
d’havaneres Alta Mar. 

Finalment el diumenge 
el sopar de Tornaboda  a 
Fussimanya va cloure els 
actes de la Festa Major 2016.

Fins l'any vinent!

Guanyadora del mes d’agost: Maria Rosa 
Ferré 

Guanyadora del mes de setembre:  
Rosa Guerra 

Per tal que el 2017 sigui igual o millor que el 
2016 pel que fa a l’activitat turística, s’ha creat 
una nova ruta virtual, que es pot descarregar 
a través de l’aplicació mòbil Natura Local, i 
que esperem que aviat puguem comprovar-ne 
els seus fruits.

Finalment, des de la regidoria de turisme i 
el Centre de turisme de Tavèrnoles només 
volem remarcar que aquest equipament i les 
seves activitats estan oberts pels visitants 
de fora però també per la gent del poble 
que necessiti informació, orientació a nivell 
turístic i també ganes de valorar, promoure 
i compartir tot allò meravellós que té 
Tavèrnoles.
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En Persona

Primer es va enamorar a  
Tavèrnoles. De la Montse, a 
Can Janot, el d’abans. 

I al cap d’uns quants anys es 
va enamorar de Tavèrnoles. 
Era l’any 93 que feia una  
excursió amb bicicleta i en va 
tenir prou amb el trajecte  
entre Ogassa i Vic per pactar 
un preu i la compra del terreny 
on ara hi ha casa seva: el  
propietari del tros era el  
ciclista que pedalava al seu 
costat. 

Andalús de naixement i  
català de sentiment, aquest 
mes de març en Gregori  
Gallego, l’agutzil del poble, es 
jubila. 

I no són pas pocs els que ja 
diuen que, a Tavèrnoles, el  
trobarem a faltar.  
Efectivament, no ha estat un 
agutzil qualsevol... 

—Al poble sou molt conegut, 
però no tots coneixen la vostra 
història…

—Vaig néixer a Almedinilla, un 
poble de Còrdova. I vaig estudiar 
a Vera, a Almeria, intern en un 
col·legi, perquè tenia una tieta 
monja. 

Acabats els estudis, amb catorze 
anys, vaig anar a parar a  

Granada, on vaig treballar en 
un armeria. Però ja aleshores el 
meu pare tenia una germana que 
s’estava a Calldetenes i que ens 
va dir que vinguéssim tota la  
família cap a Catalunya, que hi 
havia feina. I així ho vam fer.

—Com va ser l’arribada a Ca-
talunya i a la comarca?

—Doncs em vaig espantar  
perquè el primer dia que vaig 
arribar, al desembre, vaig veure 
tot el camp glaçat i una boira que 
no havia vist mai. Vaig pensar: 
on t’has ficat? Aquí et moriràs!

—I el primer contacte amb Ta-
vèrnoles?

—Doncs mira, aquí hi vaig  
conèixer la meva dona, la 
Montse, a Can Janot l’antic, vam 
coincidir en una festa major de 
Sant Isidre, una dia que hi havia 
l’Orquestra Marín. 

Aleshores jo vivia a Vic, en 
aquells blocs dels ferroviaris. I 
també va coincidir que al cap de 
pocs mesos van inaugurar la  
piscina de Tavèrnoles i tot i que 
ella no era pas del poble, ella hi 
anava i jo vaig anar venint per 
veure’ns i per festejar.

—Fa anys que sou l’agutzil del 
poble. Com és la feina?

—Faig de tot. Però sempre dic 
que la meva feina té dues parts. 
El que m’encarrega directament 
l’ajuntament, ja sigui portar una 
carta o notificació a un veí, anar 
a Vic a comprar alguna cosa,  
passar pel registre, el cementiri, 
la bassa de purins, etc. 

I el que jo en dic les meves 
coses, perquè de feina n’hi ha 
molta i canvia segons l’època 
de l’any. Per exemple, cuidar 
l’herba, plantar flors a les  
torratxes, netejar i pintar faroles, 
netejar el riu, etc. 

—Quines són les últimes  
feines de les que us sentiu 
més orgullós?

—Amb en Lluís de Torrents hem 
fet quatre feines molt maques: el 
parc de la Caputxeta, on s’hi van 
posar i pintar baranes, arranjar i 
enjardinar el jardi de la  
rectoria, també pintar les  
baranes i arreglar els accesos al 
mirador de l’absis de l’església 
i adaptar i enjardinar la casa de 
les Garoleres. I per dir-ne una 
altra, l’espai de lleure del costat 
del camp de futbol.

—De fet, els veïns diuen que 
sou molt disciplinat…

—Sí que ho sóc, i això és perquè 
jo vaig treballar tres dècades de 
fresador i havia de justificar cada 
minut, allà tancat. 

Quan aquí m’encarregaven 
d’anar a Vic a fer un encàrrec em 
costava d’entendre que allò fos 
treballar. He de reconèixer que 
em va costar una mica adaptar-
m’hi, al principi.

—També diuen que sou molt 
meticulós…

—Això sí! També és veritat. I  
alguna vegada m’ha portat  
problemes, perquè vull totes les 
coses al seu lloc. Si me les  
canvien de lloc, no anem bé.

Gregori Gallego: “M’agrada la feina ben feta” Roger Cassany

Foto : Roger Cassany
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És una mania, però és que 
m’agrada fer bé la feina i tenir-ho 
tot net i preparat sempre. I és  
veritat que si algú em busca les  
pessigolles, me les troba  
ràpidament, pel caràcter que 
tinc. 

Però és que quan treballava a la 
màquina tot havia de ser  
perfecte, tot al seu lloc, no podia 
perdre ni un minut. I el resultat 
és que sí, efectivament sóc molt 
meticulós.

—Essent tan meticulós i  
disciplinat, us ho posem gaire 
difícil, els veïns de  
Tavèrnoles?

—En general la gent feu les  
coses bé, però potser a l’hora de 
llençar les escombraries és on 
n’hi ha més d’un que encara no 
ho acaba d’entendre. 

—Per exemple, què és el que 
fem més malament?

—No entenc que algú tingui una 
bossa de cendra i la llenci al 
contenidor de les andròmines. 
Quin sentit té? O que llencin  
dotze bosses de fulles al  
contenidor de paper? O un sac 
ple de pa al paper també? O  
ampolles de vidre…

—Tot això és real? Ha passat 
aquí a Tavèrnoles?

—Oi tant. Jo crec que hi ha gent 
que no sap ni què porta a la  
bossa ni què va a cada  
contenidor. Però cal dir que la 
majoria de gent ho fa bé i si algú 
dubta, ho demana. 

Això sí, sigui com sigui, sempre 
hi ha algú s’embolica.  
Puntualment cal dir-ho a qui li 
toqui.

—Però justament aquí tenim 
fama de ser molt bons recicla-
dors, no?

—Sí, i tant, i això és mèrit de la 
gent. Però no ho fem pas  
perfecte sempre, perquè  
periòdicament sempre he de 

ficar-me als contenidors a  
posar-hi ordre. M’he ficat dins 
de contenidors a treure moltes 
coses, eh. Quan ho veig, primer 
no m’ho puc creure; i després no 
hi puc fer més i hi he de posar 
remei! I no seria  
exactament feina meva,  
aquesta, sinó que és feina de 
cadascú i de cada veí fer-ho bé i 
amb consciència. 

He vist de tot: una ràdio dins 
d’una bossa de fulles, unes 
bótes en una bossa d’herba 
tallada… I fins i tot m’he arribat 
a trobar pilots de papers al con-
tenidor de les andròmines i una 
màquina d’escriure al contenidor 
paper. Vaig pensar que era algú 
que no girava rodó. O que en tot 
cas girava en sentit contrari!

—Bé, en aquest poble també 
hi ha de tot… I en què hem mi-
llorat, des que vau començar 
la feina d’agutzil?

—Tot i que encara fallem, preci-
sament en el reciclatge és en el 
que s’ha millorat més. La veritat 
és que hi ha hagut un canvi molt 
positiu respecte els primers anys 
i n’estic molt content i orgullós.

—Tinc entès que els veïns 
valoren molta la feina que feu. 
Us sentiu estimat?

—Jo sí, i espero que sigui així. 
Sempre he tingut el recolzament 
de l’ajuntament i de tant en tant 
algun veí m’agraeix la feina i ho 
valoro molt. He intentat fer la 
feina de la millor manera que he 
pogut. 

A mi em paga l’ajuntament, que 
és el mateix que dir que em 
paga el poble, la gent que hi viu. 
Per tant, jo he de treballar per 
a ells. I així ho faig. I la gent de 
Tavèrnoles la veritat és que m’ha 
tractat sempre molt bé i ho he de 
reconèixer. N’estic molt content.

—Què fareu un cop us jubileu 
d’aquí a uns dies?

—Ja ho tinc tot ocupat! Mira, tres 
dies a la setmana, bicicleta. Un 
dia a la tarda, anar amb moto. 
I els altres, cuidar-me de l’hort i 
anar a buscar llenya a cops de 
destral. No puc demanar més.

—Més d’un us trobarà a fal-
tar…

—No patiu, el que vingui darrere 
meu segur que ho farà molt bé.

—Canviaríeu Tavèrnoles per 
cap altre poble?

—Ah no! No ho canviaria per 
res, això. Una de les coses que 
m’agrada d’aquí és que hi ha de 
tot i a la vora: Vic, Barcelona, la 
platja, la muntanya, Andorra, etc. 

Jo em sento molt d’aquí i molt 
català, tot i ser andalús. I jo que 
vaig amb bici de carretera, aquí 
tenim moltes carreteres  
secundàries que són  
fantàstiques i en les que s’hi pot 
circular tranquil. 

“Per a mi és un lloc 
excel·lent per viure. He  
tingut aquesta sort i no  
demano res més”.

Foto : Roger Cassany
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Fira de St. Galderic i IX Cursa de muntanya

Tavertreros, presentà ...

El grup de teatre amateur local " Tavertreros" 
aquest any 2016 s'ha estrenat mundialment 
a la sala polivalent del Centre Cívic de 
Tavèrnoles amb l'obra " Futur Perfecte " de 
l'autor Ignasi García i que dirigida per Bernat 
Molist i amb actors amateurs de Tavèrnoles, 
Folgueroles i Vic hi van donar un aire 
fresc i un contingut audiovisual propi.

L’obra consta de vuit escenes 
independents que plasmen la manca 
de principis que pateix la nostra 
societat. Podem veure, per exemple, 
un superheroi de segona categoria 
caigut en desgràcia per no haver 
impedit els atemptats de l’11-S de 
Nova York, que ara treballa per les 
forces de seguretat espanyoles 
atrapant immigrants il•legals a 
les platges del sud; o un amè 
publireportatge en el qual s’ofereix 
un kit de tortura a compradors 
potencials.

L’estrena es va realitzar el 15 
d’octubre de 2016 amb un plè 
absolut que es va repetir l’endemà 
després de la fira de St. Galderic. 

El 27 de novembre de 2016 dins els actes de 
la Festa major de Gurb es va fer un "bolo" al 
teatre de l’Esperança on es va poder gaudir 
per última vegada aquesta obra representada 
pels “Tavertreros”.

Futur Perfecte

Els integrants del grup celebrant les dues primeres funcions

Informacions Municipals

La novena edició de la Cursa de Sant Galderic 
va tenir un recorregut de 10 quilòmetres i un 
desnivell acumulat de 555 metres. 
Adriana Fernández (Foto)  i Dani Bardollo es 
van imposar en la categoria absoluta.

En la categoria femenina, la primera 
classificada va ser Adriana Fernández, la 
segona Eva Capa i completava el podi Anna 
Bofill. 

En el cas dels 
homes, primer 
creuava la meta 
Dani Bardollo, 
seguit de Xavier 
Madrono i 
d’Enric Porter. 

El mateix 
Bardollo també 
va ser el vencedor de la categoria de veterans, 
que va tenir com a segon masculí a David 
Estrella i com a tercer a Xevi Creus. En el 
cas de les fèmines, Ruth Nieto va ser la millor 
veterana, seguida d’Anna Alcubierre i d’Eva 
Serradell.

Les activitats destacades de la fira van ser:

•	 el concurs de bolets
•	 l'exhibicions de ferradors de cavalls i 

filadores
•	 el concurs de munyir la vaca
•	 el mercat artesanal i gastronòmic
•	 la visita guiada a l’església de Sant Esteve
•	 2 exposicions: l’exposició fotogràfica 

#estiuatavernoles i la segona exposició 
sobre el cicle del conreu del blat a la Plana 
de Vic

•	 la zona gastronòmica, que complementarà 
l’oferta de restaurants del poble 
que oferiran plats i degustacions 
gastronòmiques de la cuina del territori 

•	 l'espai de jocs infantils, el rocòdrom i ponis. 

A la tarda és va realitzar una altra visita 
guiada a l’església i va tancar la fira una nova 
representació de l’obra “Futur Perfecte” a 
càrrec del grup local de Teatre "Tavertreros".

Foto : Josep Maria Montaner

Grup de Teatre “ Tavertreros “
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    Joaquim Montañà 
Membre de la Colla del Senglar de les GuilleriesEls cacadors amb els agents rurals

Bona cacera

Benvolguts veïns, deguts als 
fets ocorreguts el passat 21 
de gener m´han fet canviar 
l árticle que tenia pensat 
escriure. En aquesta data, 
va passar un terrible fet en el 
que dos agents rurals van ser 
morts per part d ún caçador 
“trastocat “.

Els dos agents es van acostar 
a aquest “ caçador “ per 
demanar-li la documentació, 
i per fets que només sabrà 
ell, els va respondre amb tres 
trets traient-los hi la vida a 
tots dos. Només se sap que 
no tenia la documentació en 
regla, però de cap manera, 
sense cap justificació, és 
a dir, mai, mai i mai es pot 
reaccionar d áquesta manera.

La relació que tenim els 
caçadors amb la societat ja 
es prou complicada per què 
a sobre ens passin fets com 
aquest, que encara que és un 
fet aïllat, tal com us deia, mai 
pot passar, ja que els grups 
que estan en contra nostre es 
freguen les mans.

Cal dir, que la relació amb 
els cossos de seguretat que 
ens afecten més, Forestals 
i Seprona ,ha estat sempre 
bastant bona.

Ells fan la seva feina que 
a vegades ens pot agradar 
més o menys, però que a la 
zona on estem no ens podem 
queixar. 

Precisament quan teníem 
més pressió per part dels 
grups animalistes sobretot, 

l ádministració ens ha obert 
una porta a escoltar-nos i 
a formar part d ún grup de 
xoc contra el senglar ,ja que 
s´han donat compte que pel 
control d áquesta espècie 
,es necessari la col·laboració 
de totes les parts implicades 
(caçadors, pagesos, forestals, 
mossos, administració ,.. ).

Esperem que aquest fet no 
trastoqui gaire la bona relació 
que hem aconseguit tenir.

Només cal dir, la nostra total 
repulsa a aquest fet, i el 
nostre total recolzament al 
cos d ágents rurals en aquest 
moment tant dur per ells. 

El dia posterior als fets, el dia 
22, la colla de senglar de les 
Guilleries no vam caçar en 
senyal de dol pel cos d ágents 
rurals. 

Esperem que MAI més passi.
Bona cacera.Agents rurals amb armilla i armats

Foto: @Cati_lleida
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La Vida a Pagès
Ma. Teresa FunollL’aigua és vida

Parlem d’aigua. Em sembla que val la pena 
recordar que no sempre ha estat fàcil tenir-ne, 
ni sempre ha estat a l’abast de tothom.

Ara, arribar a casa i obrir l’aixeta per rentar-nos 
les mans és molt natural per a tots. Recordo 
que, pels anys cinquanta i bona part dels 
seixanta, el tema de l’aigua era un problema 
vivint a pagès.

Gairebé totes les masies teníem un pou o 
cisterna amb aigua potable per les necessitats 
del dia a dia. Ens servia per beure, cuinar, 
netejar els aliments, fregar i per a la higiene 
personal.

L’aigua dels pous, en general, era molt fresca 
i bona. Es treia amb una galleda gràcies a 
una corriola. Sovint també, substituíem la 
galleda pel canti. I els animals de les granges, 
aleshores no tan nombrosos com a dia d’avui, 
s’abeuraven a les basses quan les masies 
en tenien. Si els estius eren molts secs i hi 
havia poca aigua, els recurs que fèiem servir 
era el de la cisterna. Durant l’hivern recollíem 
l’aigua de pluja o anàvem al riu amb la bota i 
transportàvem l’aigua fins els estables.

El treball més feixuc per les dones era el de 
fer la bugada, ja que generalment, a les cases 

de pagès no hi havia safareig. Els tocava anar 
a rentar a la bassa o a les rieres. Les dones 
eren molt matineres. Agafaven la bugada que 
havien deixat en remull la nit abans, el rentador, 
una fusta que servia per a què es poguessin 
agenollar, i la llosa que farien servir per picar 
i fregar la roba. Sens dubte, rentar a la bassa 
o a les rieres era una feina molt dura, sobretot 
a l’hivern que l’aigua era molt freda i moltes 
vegades gelada. Havien de trencar el gel amb 
el picador de la roba, un pala de fusta que es 
feia servir específicament per això.

Actualment tenim moltes comoditats que 
no varen tenir les nostres mares i ni àvies. 
Només em queda dir, doncs, benvinguts 
electrodomèstics.

Foto : MésImatgeDigigital

Poesia de Catalunya
Imma Aurich

Quan jo m’esmerço en una causa justa 
com En Tell sóc adusta i arrogant: 

prou, s’ha acabat! Aneu al botavant 
vós i galleda i tamboret de fusta! 

 
La meva sang no peix la noia  flaca 
ni s’amistança amb el cafè pudent. 

Vós no sou qui per grapejar una vaca, 
ni un àngel que baixés expressament. 

 
Encara us resta la indefensa cabra, 

que sempre ha tingut ànima d’esclau. 
A mi em muny ni qui s’acosti amb sabre! 

Tinc banyes i escometo com un brau. 
 

Doncs, ja ho sabeu! He pres el determini, 
l’he bramulat per comes i fondals, 

i no espereu que me’n desencamini 
la llepolia d’un manat d’alfals. 

 
Que jo mateixa, si no fos tan llega, 

en lletra clara contaria el fet. 
Temps era temps hi hagué una vaca cega: 

jo sóc la vaca de la mala llet!
Bestiari de Joan Oliver “Pere Quart“

Vaca Suïssa 
Benvolguts col·laboradors, veïns i lectors,

Des del grup de coordinació i des del 
consistori creiem que després de 10 
anys la revista necessita una revisió de 
continguts, diseny i implicació general, per 
aquests motius veiem important la vostra 
opinió.

Per això us convoquem el pròxim 
dilluns 3 d'abril de 2017 a les 20h al 
centre cívic de Tavèrnoles per a una 
reunió general amb tots els interessats 
amb aquesta revista amb els següents 
punt a tractar: 

• Valorar l'estat actual
• Aportar ideas
• Buscar nous col·laboradors
• Implicar més als col·laboradors
• Ordenar i millorar continguts

 

Us hi esperem!

Vols formar part de la Rella?
Coordinadors de la Rella
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Insolafrica
Link a Web

Ja hem començat aquest 
curs acadèmic!!! Tenim 124 
alumnes entre infermeria i 
auxiliars, per aquest motiu 
hem augmentat el nombre de 
professors. 

Les aules estan acabades i 
equipades per donar un bon 
servei als alumnes i facilitar la 
tasca del professorat.
A partir de les 7:30h i fins les 
17h hi ha molta activitat a 
l’escola.

Des que vàrem construir 
el pou d’aigua per abastir 
l’escola i a la població 
d’Ebomé hem vist que hi 
ha un transit de gent molt 
important que venen a buscar 
aigua. La curiositat ens ha 
portat a posar un comptador 
de litres per fer un estudi 
sobre la quantitat d’aigua que 
bombeja la bomba i dels litres 
que surten de la font. 
Després de fer una lectura 
diària d’aquest comptador el 
resultat de l’estudi és: 
S’utilitzen de 43.000 a 45.000 

litres per setmana 
De dilluns a divendres entre 
5.500 i 5.800 litres diaris. 
Els dissabtes i diumenges 
arribem a 7.700 a 8.000 litres 
diaris. 
S podeu imaginar el transit 
diari amb bidons, galledes, 
ampolles,.......

 

Molt important el 
manteniment!!!! 

En Victor és el responsable 
del manteniment, peça 
clau perquè l’escola estigui 
sempre en bon estat.

Premi Infermeria i 
Societat Flors Sirera a 
la Cooperació Sanitària 
Internacional (biennal)

Insolàfrica, organització 
sense ànim de lucre 
constituïda per professionals 
de la salut units per una 
manera comuna de veure la 
solidaritat i la cooperació. 

Es reconeix l’aportació 
d’aquest projecte de llarg 
recorregut, amb gran impacte 
sobre la salut de la comunitat 
en la que treballa, i que 
reforçarà el sistema de salut 
del país. 
Un any tant o més satisfactori 
que l’any passat.
 
Insolàfrica està reconeguda 
per la OMS que la defineix 
com “ una ONG jove, fiable i 
competent”. 

Consolidada ja com una 
escola de referència, 
Insolàfrica continuarà 
treballant per assolir els 
objectius que s’ha marcat.

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.

Posem les cebes tallades a juliana a la plata 
grossa del forn, damunt hi posem les carns 
crues salpebrades. 

Ho deixem durant una hora al forn a 160º. 

Un cop passat el temps, hi afegim les botifarres 
durant 20 minuts més. 

Ho traiem del forn i ho triturem no molt fi.

Llavors ho posem tot dins d’una cassola per tal 
de poder-ho rossejar. 

Escaldem el cervell durant 2-3min, i l’afegim a 
la carn triturada i ho ben barregem. 

En aquest moment, és quan hi poso la nou 
moscada. 

Quan la carn està ben rostida i rossejada, hi 
afegim el “toc final”: Posem una mica de pa 
amb llet al punt de bullir, i ho barregem amb 
la carn. 

D’aquesta manera, quedaran els canalons 
més amorosos.

Ja tenim la carn a punt per farcir els canalons!!!

Receptes de la Memòria
Els canalons de la iaia Maria Roser Codinach i Crosas

• 1.5kg de cebes
• 3/4kg de vedella (llata)
• 4 pits de pollastre
• 2 botifarres de la “bona”
• 1 botifarra de la “cuita”
• 1 cervell
• Oli
• Sal
• Pebre
• Nou moscada
• Pa
• Llet
• Formatge de gratinar
• 4 paquets de canalons (El Pavo)

Ingredients: 

PLOU I FA SOL 
 

MES Tª MÀXIMA Tª MÍNIMA PLUJA VENT 
JULIOL-2016 36,3ºC 9,6ºC 31 L/m² 46,7 SSO 
AGOST-2016 34,5ºC 12,3C 65,2 L/m² 43,5 SSO 
SETEMBRE-2016 35,6ºC 8,7ºC 111,8 L/m² 43,5 SSO 
OCTUBRE-2016 25,3ºC 4,7ºC 90,2 L/m² 41,8 S 
NOVEMBRE-2016 21,1ºC -0,4ºC 77 L/m² 51,5 S 
DESEMBRE-2016 16,1ºC -3,8ºC 46,8 L/m² 29 S 
 
 
 
 
 

Pep Garriga 
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Receptes
Patates d’Olot

INGREDIENTS 
· 1 kg. patates blanques d’Olot 
· 2 cebes 
· molla de pa 
· un raig de llet  
· 3 tomàquets 
· 400gr. carn picada (vedella/porc) 
· 1 got de vi ranci 
· un polsim de nou moscada 
· pebre negre 
· 3 clares d’ou 
· 1 branquillo de romaní  
· oli d’oliva 
· oli de Girasol per fregir  
· aigua i sal

Ingredients: 
4 persones

Una recepta força tradicional de la comarca 
de La Garrotxa i de la famosa cuina volcànica 
d’aquesta comarca catalana.
 
En aquest cas la qualitat la patata és 
important. Bé, sempre ho és, però ara 
encara més. La patata d’Olot i de la Vall de 
Camprodon, les de la Vall d’en Bas així com 
la patata de Prades són ideals per elaborar 
aquesta recepta.
 
El farciment es pot fer més o menys sòlid. 
Podeu optar per fer el farciment sense triturar, 
o com l’he fet jo, triturat, ja que m’ha semblat 
que li aportaria a aquestes patates un toc més 
fi al paladar. 

D’aquesta manera la pasta queda similar a la 
dels canelons. La meva mare sempre les havia 
fet amb la mateixa carn dels canalons.

Ratllem els tomàquets madurs.
Ara, utilitzarem la molla de pa de dues llesques 
de pa de pagès gran...i les remullarem amb un 
raig de llet. Ho barregem bé fins fer una pasta.
Ara barregem la carn picada amb aquesta 
pasta...ho podeu salar i empebrar ara o 
després. 

Ho reservem en una cassola amb un raig d’oli 
d’oliva...hi posarem una rameta de romaní 
fresc. De seguida es fregirà. Ho retirem. Ja 
tindrem l’oli aromatitzat.

En aquest mateix oli farem el sofregit. Hi 
posarem la ceba trinxada i la deixarem coure 
12-15 minuts.

Quan agafi coloret la ceba, incorporarem el 
tomàquet ratllat.,seguidament, la carn...i ho 
remenem tot plegat. Ho empebrem una mica, 
ho salem i hi tirem un polsim de nou moscada. 
No massa ja que aromatitza molt.

Remeneu-ho durant uns minuts que es faci la 
carn. Ara hi posarem el vi ranci. Si no en teniu 
podeu posar brandi o vi blanc, més o menys 
una copeta, ho tapem i ho deixem reduir 
durant uns 15-20 minuts a foc mig-baix.

Mentre, anirem preparant les patates, que 
pelarem amb cura primer. Les haureu de 
tallar a llesques...ni massa grosses ni massa 
primes. De tant en tant, vigileu la carn que no 
s’enganxi i es cremi.

Un cop feta la carn, a mi m’agrada triturar-
la per fer donar-li una textura cremosa, però 
aquest pas no caldria fer-lo si voleu.

Ens quedarà una mena de pasta com la 
dels canelons. Deixeu-ho refredar. Ara, 
amb oli de Girasol net, fregirem les patates, 
però no del tot. Que es puguin menjar però 
que els falti un puntet de torrat. Les anirem 
reservant en un paper absorbent. Amb 
la pasta ja freda i les patates també...ens 
disposarem a farcir-les. Poseu una cullerada 
generosa a sobre d’una patata i ho cobriu 
amb un altre patata de la mateixa mida, 
pressioneu lleugerament per assentar-ho.

Ja només ens queda l’últim pas:  
arrebossar-les amb clara d’ou, amb tres 
clares ja farem, bateu-les com si d’un 
arrebossat normal es tractés, mulleu les 
patates farcides amb molta cura no se us 
desmuntin. I ara, oli ben calent i un minutet 
de cocció per cada banda.

La reservem en paper absorbent. Penseu 
que aquest arrebossat segellarà les patates 
i impedirà que surti el farciment.
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Acords de plens

Ple	ordinari	de	26	de	setembre	de	2016

Aprovació adhesió al Pla comarcal d'igualtat de Gènere d'Osona 2016-2020 þ þ þ
Aprovació adhesió al Pla comarcal d'igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de
gènere d'Osona 2016-2020 þ þ þ
Aprovació de minuta de conveni a subscriure amb el Consell Comarcal d'Osona per a
l'execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents
programes de l'àrea d'atenció a les persones

þ þ þ
Aprovació del Compte General de la corporació, corresponent a l'exercici del 2015 þ þ þ
Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'ús i aprofitament d'espais i
recursos materials de l'Ajuntament de Tavèrnoles þ þ þ
Aprovació de les bases de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a
activitats extraescolars. þ þ þ

Ple	extraordinari	de	7	de	novembre	de	2016

Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2017 þ þ þ
Aprovació provisional de l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals de
companyia þ þ þ

Ple	ordinari	de	19	de	desembre	de	2016

Aprovació inicial del pressupsot de la corporació per a l'exercici 2017, bases
d'execució i plantilla de personal þ þ þ
Aprovació inicial de l'ordenança de transparència i administració electrònica þ þ þ
Aprovació de la modificació del conveni subscrit amb el Consell Comarcal d'Osona
per a l'execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents
programes de l'àrea d'atenció a les persones, per inclusió de l'annex 11, Servei de
Tècnics compartits de Joventut

þ þ þ
Aprovació d'adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l'Acord Marc de
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa ENDESA
ENERGIA SAU

þ* þ þ

* Un regidor de CiU va abstenir-se
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Veient 
l’actitud 
de l’estat 
espanyol 

creiem que tot és possible, 
però si hem de respondre a la 
pregunta d’aquest escrit, ens 
decantem pel NO.

Sincerament ens conformem 
amb el que a dia d’avui sembla 
una quimera; un referèndum 
vinculant acordat amb l’estat 
espanyol i supervisat per la 
Unió Europea, on hi hagués 
un debat seré i constructiu 
entre les forces defensores 

del SI i el NO, i on els 
catalans/es poguéssim decidir 
democràticament i a les urnes 
el futur del nostre país. 

Com hem dit……un 
impossible!

Com veiem molt improbable 
el nostre desig, però sempre 
defensant el diàleg sincer 
i constructiu fins el darrer 
moment, tenim clar que 
finalment “no es pot fer 
una truita sense trencar 
ous”(Esperem no rebre una 
citació judicial!)

Arribarà el moment on s’haurà 
de desobeir i desafiar un 
estat que utilitzarà tot el seu 
poder diplomàtic i mediàtic 
per impedir la celebració del 
referèndum, es més, creiem 
que aquest moment es donarà 
en el transcurs del 2017 i 
serà aleshores on la suma 
de les força “new inedepes”, 
els partits independentistes 
declarats i l’ajut dels Comuns 
hauran de culminar allò que 
la majoria del poble català 
reclama fa temps…..VOTAR, 
VOTAR I VOTAR!

En aquest 
moment no 
ens veiem 
capacitats 
per poder fer 

prediccions de futur, el que 
està molt clar és que aquest 
any serà o bé el final del 
procés cap a la independència 
o bé el principi de la República 
Catalana.
No podem marejar més la 
perdiu, el dret a decidir ja no 
està en el debat, els ciutadans 
parlaran a través de les urnes 
amb el referèndum que ha de 
ser un fet i sinó a través d’una 
nova convocatòria electoral 
autonòmica.
Aquest any l’actual Govern 
de la Generalitat es troba 
en la dicotomia de complir 
la promesa electoral de 
fer la independència de 
Catalunya (gràcies a aquesta 
promesa sumen 72 diputats 
independentistes) o bé tornar 

a convocar-ne i passar la 
patata calenta a algú altre.
La falta d’informació sobre la 
post-independència pot ser la 
pedra a la sabata de l’actual 
Govern, que per carregar-se 
de raons, per prudència i per 
no avançar informació a la 
part contrària, enlloc d’estar 
fent campanya pel sí des del 
minut zero que s’ha parlat de 
referèndum, s’està complicant 
la vida a justificar les seves 
accions.
La última paraula la tindran 
els ciutadans. L’any 2017 
Catalunya serà el que vulgui 
la gent que sigui i aquí, fora 
valoracions subjectives o 
objectives, ja depèn més de la 
fe que es tingui en el país i en 
la seva gent, que d’enquestes. 
La societat catalana està 
formada pels que van a les 
manifestacions la diada de l’11 
de setembre però també pels 
que es queden a casa a mirar 

Sálvame Deluxe.
Diuen que la fe mou 
muntanyes i poques coses 
en els últims temps han 
set capaces de generar la 
il·lusió que ha aconseguit el 
moviment independentista, 
esperem que la por als canvis, 
que sempre són a millor, no 
sigui un fre perquè les futures 
generacions puguin tenir el 
què es mereixen.
Des d’esquerra seguirem 
treballant en la propagació 
de la informació, que no en 
la propaganda, perquè tots 
els ciutadans que ho vulguin 
siguin capaços de prendre la 
millor decisió, ja no per ells, 
sinó pels seus fills i néts.

Aprenguem dels errors que 
hem comès i deixem-nos de 
prediccions futuristes, el 2017 
serem el què vulguem ser.

Seguint 
el mandat 
sorgit de les 
eleccions al 
Parlament 
de Catalunya 

del 27 de setembre de 2015, 
de ben segur que aquest any 
2017 serà clau per definir 
el futur de Catalunya com a 
nació.

Som conscients que l’estat 
espanyol ja ens ha deixat ben 
clar que no té cap intenció de 

facilitar un referèndum pactat 
entre les dues administracions. 

Entenem que el referèndum 
és l’instrument clau que cal 
posar a disposició de la 
ciutadania per definir el futur 
de Catalunya. 

Arribats a aquest moment 
caldrà posar els màxims 
mitjans i esforços per 
explicar les bondats de la 
independència del nostre país; 
unes bondats que com a grup 

municipal estem defensant 
des del primer moment.
Sí, ens agradaria poder afirmar 
que sí, que aquest 2017 serà 
l’any de la independència de 
Catalunya, però tot depèn de 
massa conjuntures com per, 
a dia d’avui, arribar a poder 
donar una resposta binària. 

Per part nostra, el compromís 
cap a aquesta finalitat continua 
vigent en els dos àmbits que 
ens ocupen: el referèndum i el 
sí a la independència.

Política Municipal
2017 és l'any de la independència, perquè? La Pregunta...
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El Punt Jove de Tavèrnoles, a través de 
l'Oficina Jove de Treball 
d'Osona, cada setmana 
disposa de noves ofertes 
de treball. La majoria 
d'ofertes de treball 
disponibles provenen 
de la comarca d'Osona i 
engloben diferents sectors 
econòmics i edats, però 
també hi ha un apartat 
força ampli d'ofertes de 
feina a l'estranger i feines 
per a l’estiu.

• Operari centre mecanitzat
• Ajudant de botiga Electrodo-

mèstics
• Auxiliar Carnisseria
• Tècnic/a electromecànic
• Tècnic/a delineant

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

Ofertes de treball al Punt Jove

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 i defuncions

Naixements entre 30.06.16 i 01.01.17 

-Arnau Baiget Dachs, 25-10-16  
C. del mig, 3.
-Coralí Cassany Planchart, 15-12-16  
C. de baix, 7.

Defuncions entre 30.06.16 i 01.01.17
-Sofia López Masferrer, 26-12-16  
Can Riera

Cens homes a data 03.02.17: 161
Cens dones a data 03.02.17: 158
Cens total: 319

Com tots els infants, la Sofia era una nena 
plena de vida i d’alegria que juntament amb 
en Gerard feien les delícies de Can Riera.

De ben segur que tots els veïns de 
Tavèrnoles en algun moment o altre l’havíem 
vist jugar al camí de casa seva sota l’atenta 
mirada dels seus pares i avis.

Però la vida, a vegades, es trenca precoç, 
sense motiu, sense explicacions, sense 
avisar.

Es fa el silenci d’un poble que es queda 
glaçat, que no s’ho creu i no s’ho vol creure.

Però és cert, la Sofia ja no hi és, no hi ha 
el seu somriure ni els seus passos, però hi 
ha el record d'una nena feliç, alegre i molt 
estimada.

Tal com diu Debi Gliori:
"Al cel hi ha moltes estrelles brillants i 
lluminoses, algunes van desapareixer fa 
molt de temps i encara brillen cada nit al cel. 
Doncs l'amor, com les estrelles, 
mai no s'acaba."

"La Rella"

T’ESTIMEM SOFIA

Dir-te que t’estimem ens queda petit,
algú hauria d’inventar noves paraules per 
definir els nostres sentiments de lliurament,  
de devoció, d’admiració, 
de necessitar-te cada segon Sofia.

Això sentim i més.

Et diem que t’estimem, però ja ho saps, 
potser de tant repetir-t’ho 
es desvirtuen les paraules, 
però no, 
cada vegada que t’ho diem 
és perquè el nostre amor per tu 
ha augmentat.

SOFIA volem que ho sàpigues, 
no t’estimem en passat, 
no t’estimem en present, 
ni t’estimem en futur, 
és un amor sense temps, 
tampoc té distàncies, 
és simplement AMOR PUR.

La teva família

Sofia


