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Teniu a les vostres mans una nova edició de 
La Rella, i com és costum des d’aquest espai 
aprofito per posar en valor algun aspecte dels 
darrers mesos a nivell de gestió municipal.

En aquesta ocasió voldria destacar que ens 
trobem a poc menys d'un any i mig de la 
finalització de l’actual legislatura, i per tant al 
llarg d’aquest 2018 ens trobarem executant els 
dos projectes principals que van ser escollits 
pels veïns a començaments del 2016: la 
construcció d’un espai cobert i la urbanització 
del carrer del Mig.

Pel que fa a la construcció d’un espai cobert a 
la zona verda del capdavall del carrer Pirineu, 
es va fer una primera sessió participativa on 
es va debatre sobre usos i característiques 
del futur espai cobert, i on els arquitectes 
redactors van recollir les diferents aportacions 
veïnals. Està previst que el projecte definitiu 
de l’espai cobert quedi enllestit durant aquest 
primer trimestre de l’any i serà a partir de 
llavors que podrà adjudicar-se l’obra. El 
finançament d’aquesta obra està subvencionat 
al 100% per la Diputació de Barcelona a través 
de les meses de concertació.

La urbanització del carrer del Mig és un altre 
dels projectes que des de l’equip de govern 
volem executar abans d’acabar la legislatura. 
Aquesta obra consistirà en urbanitzar el 
carrer del Mig seguint el mateix estil de la 
urbanització que es va fer al carrer Montseny, 
amb un carril central per a la circulació de 
vehicles, una vorera en un cantó i aparcament 
a l’altre canto. A dia d’avui no es disposa de 
la totalitat del finançament, per la qual cosa 
des de l’Ajuntament s’estudiaran diverses 
possibilitats per tal de poder executar l’obra.

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

Del 17 de desembre al 21 de gener el Centre 
Cívic de Tavèrnoles va acollir una vintena 
llarga de fragments de pessebres, consolidant 
aquesta particular manera d’observar l’art del 
pessebrisme des de tots els angles possibles. 

Els diferents materials, les tècniques de cada 
artista i aquells petits detalls que queden al 
descobert s’acaben convertint en un parlar de 
tu a tu entre el pessebrista i l’observador.

6a Mostra de fragments i fantasia 
del pessebre

Saludava amb una rialla i la ma alçada amb un 
Ei! i no oblidava mai d’anomenar-te pel nom. 

Trobar-lo  era sinònim de xerrada, d’interès 
per tu, per la família. Conversar amb ell era 
riure, bromes i bogeria sana i quan deia “ara 
parlo seriosament” era una conversa serena, 
reflexionada i humil. 

Actiu i participatiu en qualsevol cosa que se li 
proposava, el primer en donar un cop de ma, 
el primer a donar idees, el primer en guarnir-se 
o disfressar-se, el primer en oferir casa seva, 
l’últim en acabar una festa, l’últim en aixecar-se 
d’una taula amb els amics.

La seva frase de “vols un consell?” era 
agradable, sense prepotència, d’un amic que 
t’entén i t’ofereix el que sap, amb humilitat, tot i 
que el consell que et donarà sigui dur.

No era persona de destacar, ni ell creia que 
pogués destacar però tampoc estava mai en un 
segon pla. Inconscientment la seva presència 
atreia  i la paraula vergonya no entrava en el 
seu diccionari.

S’escapava sempre de les alabances que li 
podies dedicar amb un “que tot ho devia als 

altres” Li era impossible 
entendre i copsar les 
injustícies i males 
intencions, li dolien molt 
les traïcions, la mala fe,  
però mai es rebotava 
ni actuava amb rancor i 
revenja.

Incansable treballador 
en tots els àmbits, 
sense gaires estudis! 
Deia ell... però es va 
treure la carrera en ser 
bona persona i de tirar 
endavant malgrat les 
dificultats.

Tenia per principis la responsabilitat i el cor 
i  estimava... se li notava que estimava... a la 
parella, als fills, a la família, al poble, a tu, a mi

Xevi et quedava molt per fer i per viure i a 
nosaltres ens quedes en records, no es just... 
no s’hi val... no t’oblidarem mai. 

On siguis, no deixis de saludar-nos amb el teu 
Ei! la ma alçada i la teva rialla

En memòria d'en Xevi

TAV

Fira de St. Galderic

El diumenge 14 i 15 
d’octubre de 2017 
va ser el cap de 
setmana de la Fira 
de St. Galderic a 
Tavèrnoles. 

 
Un cap de setmana 
amb moltes activitats:

•	 Teatre a càrrec del grup local Tavertreros 
amb l’Obra “Mascles”

•	 X cursa de Muntanya de St. Galderic
•	 Exposició fotogràfica “D’art romànic a 

Osona”
•	 Ecoestació, Inflables, ponis, contes i jocs
•	 Visita Guiada a l’Església de St. Esteve
•	 Exhibicions d’oficis 
•	 Concurs de munyir
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Aquestes dates de l’any s’estan definint 
alguns del projectes que es podran executar 
cara al 2018. Pel que fa a infraestructures i 
serveis, des de l’Ajuntament s’ha encarregat 
la redacció del projecte de xarxa d’aigua 
municipal cap al sector d'El Raurell, amb 
aquesta infraestructura es vol portar aigua 
a les finques de Coromines, Sabaters, El 
Raurell, Ca l’Illa, Can Costa i La Casanova del 
Raurell. 

Un cop definit el projecte, des de l’Ajuntament 
es sol·licitarà una subvenció a l’ACA per tal 
de poder finançar una part de l’obra, mentre 
que la part restant haurà d’anar a càrrec dels 
propietaris de les finques.

També hi ha previst aquest 2018 continuar 
amb l’estesa de la troncal de fibra òptica cap 
a la zona de Savassona. Concretament s’està 

treballant conjuntament amb Localret i la 
Diputació de Barcelona un projecte que preveu 
portar fibra òptica per l’interior de la canonada 
d’aigua des del nucli de Tavèrnoles fins als 
tres dipòsits d’aigua municipal (Les Punxes, 
Masgrau i Fussimanya). 

Aprofitant aquesta troncal de fibra òptica, els 
veïns podran posar-se en contacte amb els 
operadors de serveis d’internet per continuar 
l’estesa de fibra òptica fins a les seves llars.

Finalment aquest darrer semestre del 2017, 
amb el suport tècnic de la Diputació de 
Barcelona, s’ha estat redactant un estudi sobre 
la remodelació del C. de l’Església. El passat 
25 de gener l’equip encarregat de l’estudi va 
fer una presentació pública de les diferents 
propostes treballades.

Regidoria d'Urbanisme i infraestructures

Informacions Municipals

Regidoria de Pagesia i Camins Rurals
Tavèrnoles és un municipi amb una gran 
quantitat de camins, en total sobrepassa 
la quantitat de 63 km, amb més de 45 
camins amb anomenada. Per tant, podem 
dir que Tavèrnoles és un municipi amb gran 
importància pel que fa als camins actuals i 
antics.

Sense 
entrar en el 
discurs de 
la quantitat 
ni la qualitat 
en aquest 
escrit, el 
cert, és 
el gran 
nombre 

d'encreuaments, en aquests encreuaments, 
en ocasions, s'hi poden observar rètols de 
diferents naturaleses, ja siguin per indicar un 
lloc proper per la realització d’algun acte i que 
en conseqüència es considera provisional; 
“sinònim de, fins que aguanti...”. i en altres 
ocasions tot i que la voluntat és posar un 
rètol de forma indefinida, el resultat és una 
varietat de rètols que s’allunya i molt de la 
imatge d’ordre i control. Des de la Regidoria 
de Camins, fa pensar que caldria una guia per 
posar rètols.
La Regidoria de Camins, està treballant per 
determinar dissenys i fòrmules per millorar 
la imatge de les orientacions i informacions 
que creiem que en moltes ocasions són, 
necessàries, benvingudes. Tot i ser molt 
conscients del món tecnològic en el que vivim.

Es vol informar als veïns de l’adquisició d’un  
desfibril·lador mòbil i està previst que es 
realitzi un taller d’autoprotecció i ús dels 
desfibril·ladors.

Tavèrnoles va participar un any més en la 
Marató de TV3 .Es varen recollir 131 euros. 
També la recaptació del Concert de Nadal 
anirà íntegrament per la Marató.

De cara a la primavera es faran noves 
sessions de gimnàs al parc lúdic del C. 
Pirineu.

Regidoria de Salut

Quico Gibert

Paquita Clarà

Carles Banús
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PROPERS PROJECTES DE JOVENTUT  
Durant el primer  
semestre de l’any 
ens esperen altres 
projectes:

-	 Sopar jove: 
L’Ajuntament es fa 

càrrec del sopar en què es convida a 
participar-hi a tota la població jove del 
municipi d’entre 12 i 29 anys. La data és 
escollida per totes les persones que hi 
participen i el dinamitza la tècnica de Jo-
ventut compartida.

-	 Bus Nit: Transport de tornada des del 
Carnaval de Torelló durant la nit del 10 
de febrer.

-	 Càpsula: Adreçat als alumnes de 4t 
d’ESO, són unes jornades d’orientació 
acadèmica i professional amb la volun-
tat de facilitar la presa de decisió sobre 

què estudiar després de l’ESO i quina és 
l’oferta educativa de la comarca. 

-	 Raid dels Ausetans: seguit de proves 
puntuables i que es competeix per 
equips, i on hi participen nois i noies de 
tota la comarca.

-	 Eines joves d’orientació i sensibilització: 
Tallers gratuïts que es realitzen als cen-
tres de secundària d’Osona i que tracten 
temes com el Cyberbullying, igualtat de 
gènere, autoconeixement, etc.

La difusió de tots aquests projectes es realitza, 
com ja és habitual, a través del web municipal, 
a través dels contactes i grups de whatsapp de 
la tècnica de Joventut, i de les xarxes socials 
de la Regidoria.

Instagram: @servei_joventut_osona_centre

Facebook: Servei Joventu Osona centre

Informacions Municipals

El passat 22 de  
novembre es 
va celebrar 
una sessió 
extraodinària del 
ple municipal 
on entre altres 
temes, es 
va aprovar 

per unanimitat el Pla Local de Joventut de 
Tavèrnoles pel 2018-2021. 

Aquest pla  fa una diagnosi de la situació 
del jovent al municipi i dissenya un seguit 
d’actuacions focalitzades en dos objectius: 
fomentar la coneixença i relació entre el 
jovent del poble; i facilitar l’emancipació de les 
persones joves. El document pot consultar-se 
a l’apartat de “Plans i Campanyes” del web 
municipal.

L’elaboració del Pla ha comptat amb la 
participació de persones joves del municipi, 
personal tècnic i polític, i altres agents que 
estan en contacte amb la població juvenil.
SERVEI DE JOVENTUT A TAVÈRNOLES

Des de fa uns anys, l’Ajuntament compta amb 
la figura de la tècnica de Joventut compartida 
amb Osona centre. Aquesta figura també 
dona cobertura en matèria de Joventut a cinc 
municipis més de la comarca: Calldetenes, 
Folgueroles, les Masies de Roda, Sant Julià de 
Vilatorta i Vilanova de Sau.

Els serveis que s’ofereixen són diversos:

-	 Informació i acompanyament en temes 
d’orientació acadèmica, ocupació, oci i 
cultura, salut, beques, etc.

-	 Dinamització de projectes comarcals: 
Raid dels Ausetans, Bus Nit, etc.

-	 Organització d’activitats i sortides 
d’interès juvenil: parc aquàtic, Port 
Aventura, activitats esportives, sopars 
joves, etc.

-	 Suport en l’organització d’iniciatives 
juvenils

-	 Etc. 

Des de l’Ajuntament es poden formalitzar les 
inscripcions a les diferents activitats i projectes 
que ho requereixen, així com recollir demandes 
i necessitats tan del públic jove com de les 
seves famílies.

Des d’aquí es fa una crida a  
contactar amb la tècnica de  
Joventut a través del telèfon  
679 26 52 78, trucant o enviant un 
whatsapp, per tal de poder ampliar la 
llista de contacte amb els nois i noies de 
Tavèrnoles d’entre 12 i 29 anys.

Regidoria de Joventut Judit Fàbregas i Gemma Collell (tècnica)
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Regidoria de Cultura

Informacions Municipals

El passat novembre es va fer el comiat a la 
Pilar Cabot. 
Hi van assistir moltes persones del món de 
la cultura (poetes, escriptors, músics...), però 
sobretot hi van participar molts veïns i amics 
que tenien la necessitat de poder dir adéu a la 
Pilar. Va estar un acte molt entranyable.

Seguint amb les sortides culturals , el dia 16 de 
desembre, 22 veins de Tavèrnoles vàrem anar 
a teatre a Calldetenes. L’obra era la Rebel·lia 
Possible i vàrem gaudir d’una bona estona. De 
cara a l’any vinent estem programant noves 
sortides. També informar-vos que un grup de 

Tavernolencs participa en diferents activitats 
cantant. Han cantat en els Goigs de Sant 
Galderic , al comiat de la Pilar Cabot o a la 
Missa del Gall. 

Està previst que també ho facin en altres 
moments com Sant Jordi , Festa Major....Us 
animo a tots a participar-hi.

Fa un temps es va engegar un seguiment per 
detectar possibles problemàtiques o per donar 
informació a tots els veïns que poguessin tenir 
dubtes o necessitats. 

Ha sigut un treball llarg, però ara comencem a 
tenir resultats. 

Molts teleassistències (penjolls) perquè tothom 
es pugui sentir acompanyat i tenir en cas de 
necessitat l’ajuda de la manera més ràpida. 

Carnet places aparcament  de minusvàlid (per 
fer més fàcil les visites al metge i una mobilitat 
més còmoda). 

Ajuts econòmics per 
familiars cuidadors, 
assistència 
domiciliaria i 
qualsevol tràmit a 
que tingueu dret. 

Si teniu dubtes 
a través d'Afers 
Socials estudiaran i 
donaran resposta a 
les vostres necessitats.

Regidoria d'Afers Socials

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 va substituir 
l’enllumenat públic del C. Pirineu i del C. 
Roureda. Concretament es van canviar els 
fanals per uns de tecnologia LED, amb el 

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

Regidoria d'Infraestructures i Serveis

Paquita Clarà

Paquita Clarà

Carles Banús
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Dues-centes persones assisteixen al sopar de 
Festa Major d’aquest any a Tavèrnoles.

El pregó de l’ex-alcalde 
Xevi Dachs va donar el tret 
de sortida a la Festa Major 
de Tavèrnoles d’enguany; 
Dachs va recordar aspectes 
del poble de 40 anys enrera i 
de com s’ha aconseguit anar 
portant serveis bàsics a les 
cases del municipi. 

Posteriorment una vuitantena de persones van 
fer la caminada nocturna de 4 km amb una 
ruta circular que discorria entre Tavèrnoles i 
Folgueroles.
El dissabte va començar amb un partit de 
Bubble Football i un taller de malabars on grans 
i petits van poder demostrar les seves habilitats. 

Al vespre va tenir lloc el sopar de Festa Major 
sota l’envelat per després acabar la festa amb 
ball i música fins a la matinada.

El diumenge va tenir com a novetat una Festa 

Holi a l’hora de la xocolatada i a la tarda, 
després de l’actuació dels nens del Casal 
d’Estiu de Tavèrnoles, va tenir lloc l’acte de la 
Gran Cagada. 
L'arrossada d'aquest any es va fer al Centre 
cívic per evitar l'extrema calor del migdia i ho 
vam aconseguir.

El ruc protagonista de l’acte no va cagar i per 
taqnt es va procedir a un sorteig entre totes le 
butlletes venudes; el premi de 1000 euros va 
tocar a en Jordi Vila, veí de Folgueroles. 

Paral·lelament amb la Gran Cagada es van fer 
un seguit d’activitats i proves amb molt bona 
participació per part dels assistents.

Una tarda de triangular de futbol i  per acabar la 
vetllada, la  botifarrada amb un bon got de Rom 
cremat tot escoltant havaneres de "Barcarola" a 
la fresca de l'envelat.
El sopar de tornaboda a Fussimanya va cloure 
amb la festa major.

Festa Major 2017

Castanyada i Reis d'Orient
El passat 5 de novembre vam celebrar la castanyada popular 
amb castanyes, panellets i també  botifarrada per a tots els 
veïns!!

També el 5 de gener els 
Reis d'Orient van passar 
per Tavèrnoles amb 
l'acompanyament de molts 
patges, música i sobretot 
els nens i nenes del poble 
que els van venir a rebre 
amb els seus fanalets a 
l'entrada del poble. 

Informacions Municipals
Judit FàbregasRegidoria de Lleure
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Informacions Municipals

Ple	ordinari	de	26	de	juny	de	2017

Aprovació de xifres de poblacio a 1 de gener de 2017, i de la gestió de Padró
Municipal d'Habitants duta a terme per la Diputació de Barcelona þ þ þ
Aprovació de modificació del pressupost municipal 4/2017 en la modalitat de crèdit
extraordinari þ þ þ
Aprovació de minuta de conveni a subscriure amb el Consell Comarcal d'Osona per
l'assessorament, col·laboració i desenvolupament de programes en matèria d'energia
i comptabilitat energèica de l'Agència Local de l'Energia d'Osona

þ þ þ
Aprovació de canvi de calendari en la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple þ þ þ

Ple	extraordinari	de	24	de	juliol	de	2017

Aprovació de formulació de proposta de festes locals per a l'any 2018 þ þ þ

Aprovació del Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2016 þ þ þ

Aprovació del compte de la gestió recaptatòria duta a terme per l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona durant l'exercici 2016 þ þ þ

Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Tavèrnoles þ þ þ

Aprovació de nomenament de representant municipal al consorci de l'Espai Natural
Guilleries-Savassona þ þ þ

Ple	ordinari	de	23	d'octubre	de	2017

Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici
2018 þ þ þ
Aprovació inicial del DUPROCIM de Tavèrnoles, redactat pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal d'Osona þ þ þ
Aprovació inicial de la modificació 5/2017, del vigent pressupost municipal, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb transferències
entre partides de diferents grups de funció

þ þ þ
Aprovació d'increment dels conceptes no retributius del personal n incrementats
directament pels PGE 2017 þ þ þ

Ratificació del decret d'alcaldia número 131/2017 d'adhesió a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions þ þ þ

Ple	extraordinari	de	22	de	novembre	de	2017

Aprovació del Pla Local de Joventut de 2017-2020 þ þ þ
Aprovació inicial de la modificació 7/2017, del vigent pressupost municipal, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb majors ingressos
tributaris

þ þ þ

Acords de Plens
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Oficina de Turisme
Pep Garriga i Jordi Colom

Informador de l’oficina de turismeConsolidant els projectes de Turisme
Normalment aquestes línies les escrivia l’Aina 
Amat, però ha canviat el seu lloc de treball i 
ara les escric jo, Jordi Colom, que li prenc el 
relleu com a informador de l’Oficina de Turisme. 
Però no patiu que encara ens anirà fent visites, 
perquè el record que s’emporta de vosaltres és 
molt i molt bo: “et tractaran fantàsticament bé 
allà” em diu sempre. Així que ja ho sabeu, per 
a qualsevol cosa que pugui ajudar només m’ho 
feu saber.
Arriben els darrers dies de l’any, quan toca 
que les ovelles tornin al seu corral i també és 
el moment de fer balanç de l’any que deixem 
endarrere.
En la darrera edició de La Rella, ja es parlava 
que calia anar dotant Tavèrnoles del prestigi 
que es mereix, certament no és una feina 
ràpida, però amb la constància de tots i totes 
any rere any es manté un volum de visitants al 
punt d’informació per sobre dels 550, i aquests 
són els que tenim constància nosaltres, perquè 
sabem del cert que són més, en realitat.
Tavèrnoles és una destinació amb més 
presència de visitants en el període d’estiu, amb 
més de 300, tot i així, és important el volum de 
gent del període d’hivern. I aquesta és una bona 
notícia, tot l’any es pot oferir allò que el turista 
busca, no totes les destinacions poden dir això.
Les visites guiades a l’Església de Sant 
Esteve tenen una demanada continuada, 
més accentuada en algunes èpoques que en 
d’altres, però és un producte que agrada i molt 
al visitant, perquè es meravella d’aquesta joia 
arquitectònica. 
És per això que hem cregut convenient editar 
un díptic informatiu on s’explica breument els 
orígens de l’església i les actuacions que s’hi 
han realitzat.
D’altres activitats més puntuals com el Taller 
de joies ibèriques, també criden l’atenció als 
visitants i, tot just acabada la sessió que es 

va fer aquest mes de desembre, ja hi havia 
demanda per a la propera.
Ja està disponible el nou fulletó de Tavèrnoles, 
en aquest hi podem trobar fins a 5 rutes 
senyalitzades, que han de permetre als turistes 
que ens visitin descobrir els entorns del poble 
i la seva història, que les ofertes són moltes i 
amb una vegada, no n’hi ha prou.

Des del centre 
d’informació 
continuem 
treballant amb 
l’Ajuntament 
per trobar 
noves fórmules 
i productes 
turístics, que 
ajudin a despertar 
l’interès, creixent, 
per Tavèrnoles.

Regidoria d'Esports Pius Doniga
Aquest any passat vam poder realitzar les dues 
proves (St. Galderic i Duatló) amb l'organització 
del VicETB. 

El 15 d'octubre es va celebrar la cursa de 
muntanya de St. Galderic  amb 10km i un 
desnivell de 550m amb uns 60 inscrits i com a 
guanyador masculí en David Pont i femení Anna 
Casellas.

El 21 de novembre es va realitzar la VIII Duatló 
de muntanya de Tavèrnoles amb 6km de cursa 
a peu, 20km de btt i 3 km més de cursa a peu,  
amb  200 participants i com a guanyador en 
categoria Masculina en Francesc Freixer i en 
femenina Noemi Moreno.

Esperem poder continuar organitzant aquestes 
curses, així com també la zumba i gimnastica, 
i potser ampliar l'oferta esportiva amb d'altres 
activitats.
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Eleccions 21 de desembre

El passat 21 de desembre a les eleccions al 
Parlament de Catalunya el poble de Tavèrnoles 
va obtenir els següents resultats.

Cens: 249

Vots comptabilitzats: 239 ( 95,9%)

•	 Junts per Catalunya: 137 ( 57,3%)
•	 ERC: 52 ( 21,7%)
•	 CUP: 25 ( 10,4%)
•	 PSC: 10 ( 4,1%)
•	 C’s: 8 ( 3,3%)
•	 Catalunya en Comú: 4 ( 1,6%)
•	 PP: 3 ( 1,2%)

Tavèrnoles

Casal d’Estiu i Hivern a Tavèrnoles!!
Aquest estiu al casal 
organitzat per Quiralia a 
Tavèrnoles, hi han participat 
18 nens i nenes per passar-hi 
els matins aprenent mentre 

tot jugant amb coses sobre els científics i 
investigadors i els seus descobriments i invents.

Han realitzat tallers, excursions, bicicletades, 
jocs d'aigua, festa de l'escuma, balls, festa 
holly i fins i tot inflables.

Una manera diferent i propera de començar 
l'estiu a Tavèrnoles.

I a l'hivern gràcies a Fun 
and Learn els 20 nens i 
nenes del casal han gaudit 
de l'entorn hivernal de 
Tavèrnoles tot aprenent 

anglès jugant i descobrint jocs de pistes pel 
poble, cantant, fent manualitats i fent jocs de 
taula des de 0.

L'anglès com a vehicle per realitzar totes les 
activitats ha set tot un èxit.

Les activitats de tarda (cinema, fanalets, 
bombers, etc...) també han set molt 
concorregudes i divertides. 
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La Vida a Pagès
Ma. Teresa FunollPetites joies del romànic

El municipi de Tavèrnoles és relativament petit 
però posseeix edificis remarcables, amb una 
important història arquitectònica, i val la pena 
fer memòria del nostre romànic.

Primer de tot, l’església de Sant Esteve de 
Tavèrnoles exercint funcions parroquials. La 
trobem documentada a partir de l'any 981, 
tot i que hi ha qui apunta que l’edifici romànic 
fou construït al voltant de 1070, però l’acta 
de consagració que es coneix pertany al 8 
de novembre del 938. Cal esmentar que la 
façana principal pertany a èpoques diferents 
per l’aspecte de la pedra. Va ser modificada el 
1728 i actualment hi trobem elements totalment 
barrocs.
L’any 1628 es varen construir dues capelles 
barroques al lateral esquerre de l’interior de 
l’església. D’aquestes dues capelles, se’n 
conserva una d’oberta. L’altra es conserva amb 
la paret tapiada amb una petita porta moderna, 
ja que actualment serveix de sagristia. 
També cal esmentar que a l’absis hi trobem 
unes pintures que intenten imitar l’estil de 
pintura romànica. Sant Esteve mai va posseir 
pintures autèntiques del romànic. A l’absis 
hi trobem una Mare de Déu asseguda al 
tron i amb l’infant a la falda dins una ametlla 
mística. L’acompanyen quatre àngels col·locats 
simètricament, agafats cadascun a un extrem 

de la mandorla i dos evangelistes, Sant Lluc 
i Sant Joan amb un llibre a la mà, un a cada 
costat de la Verge i als peus una inscripció: 
“Sancta Maria mater Dei ora pronobis”. 
Aquestes pintures van ser fetes pels volts de 
1947. Se sap gairebé del cert que l’artista que 
va fer els murals va ser Lluís Mestres.
També cal destacar l’església de Sant Pere de 
Savassona, la qual apareix documentada cap 
a l'any 1.035 amb funció de parròquia, però 
l’edifici en sí va ser acabat de construir el 1060. 
Tot i així, l’acta de consagració que es conserva 
és d’abril del 938, de manera que el document 
es considera fals. Cal afegir que durant la 
guerra civil (1938-39) es perden estris de culte i 
retaules que cobrien l’interior de l’església.
A Savassona hi trobem també, Sant Feliuet de 
Savassona d’un romànic molt primitiu. Tot i que 
apareix documentada l’any 889, l’església no 
s’esmenta fins el 1035. Entre 1203 i 1205 rebia 
el nom de Sant Feliu de la Roca.
I no ens podem oblidar de Santa Margarida 
d’Ardola. L’edifici apareix documentat per 

primer cop l’any 1064, encara que en cap 
moment consta una acta de consagració. 
Possiblement els documents es van destruir 
en l’esfondrament de la capella. No va ser 
abandonada, però, fins l'any 1920. Durant 
la guerra civil espanyola (1936-39) l’ermita 
va començar a esfondrar-se fins arribar al 
lamentable estat en que es troba actualment.
I per últim, Sant Jaume del Cos construïda el 
segle XI i que va ser destruïda durant la guerra 
civil. La capella, també romànica, es situava 
prop de la masia, El Cos.
A part de les esglésies esmentades, comentar 
que a les cases pairals més importants i riques 
es pot trobar una capella particular en la que 
es podien celebrar les cerimònies familiars. 
D’aquests oratoris se’n conversen al Castell de 
Savassona, datat del 1579, al Mas el Banús i al 
Reguer.

Aquest és un petit resum dels tresors del nostre 
petit gran poble.

Foto : MésImatgeDigigital
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Insolafrica
Link a Web

Ha començat el curs acadèmic 2017-2018 !!! 
amb un total de 
110 alumnes. En 
aquest curs ja 
no es fa auxiliar 
d’infermeria, ens 
centrem només 
en la diplomatura 
i tenim previst 
demanar una 
altra filial al 
Ministeri de la 
Salut per els 
propers anys 
(comadrones, 
laboratori,...). 
Els alumnes 
estan del tot 
integrats a l’escola i és un orgull per nosaltres 
veure’ls com fan pràctiques, segueixen 
les classes, fan servir els ordinadors de la 
biblioteca, es passegen pel campus,...

La construcció 
ja està acabada, 
ara falten les 
instal·lacions 
i l’equipament 
informàtic que 
ja hi estem 
treballant. 
Tenim l’ajut de 
la universitat de 
Girona que ens paga la pintura, el mobiliari i la 
part elèctrica (no informàtica) i està previst que 
a finals de febrer vinguin la degana d’infermeria 
i la bibliotecària a donar-nos un cop de mà per 
posar-la en marxa i classificar els llibres que 
ens va donar les Nacions Unides mitjançant el 
Club de Futbol Ramassà.

Gràcies a 
Fundació 
Recover 
i la ONG 
GNU 
solidari 
hem pogut 

informatitzar el centre, es a dir, funciona com 
qualsevol centre d’atenció primària del nostre 
país. 
Va venir en Luís Falcón, promotor de GNU qui 
ens va formar en el programa i juntament amb 
la practica del dia a dia ja ens en sortim!!!!

Un altre somni fet realitat!!! 
El centre està obert de les 8 h fins a les 
15 h per donar assistència sanitària, tant 
programada com urgent i seguiment de les 
malalties cròniques. 
També un dels nostres objectius és el de 
millorar la salut de la població fent prevenció i 
promoció de la salut. 

El personal 
del centre està 
capacitat per 
treballar-hi i 
segueixen la 
nostre filosofia: 
el tracte 
humà vers el 
pacient. 

Avancem amb 
força i amb 
molta il·lusió!!! 
Ens ajuda el 
reconeixement 

que tenim d’institucions com el Consell 
Comarcal d’Osona, les donacions que ens 
arriben com els llibres per la nova biblioteca, 
les visites de metges que queden parats 
del què estem fent i com, del personal que 
tenim que sense ells seria impossible tirar 
endavant,... 

Moltes 
gràcies a 
tots!
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Plou i fa sol
Pep Garriga

PLOU I FA SOL 
 

MES Tª MÀXIMA Tª MÍNIMA PLUJA VENT 
MAIG-2017 31.3ºC 4.6ºC 32.6 L/m² 49.9 SO 
JUNY-2017 34,8ºC 9,6ºC 150,4 L/m² 45.1 SO 
JULIOL-2017 35.9ºC 10.5ºC 52.2 L/m² 43.5 SO 
AGOST-2017 36.9ºC 11ºC 52.4 L/m² 53,1 SO 
SETEMBRE-2017 31.1ºC 5.6ºC 212.8 L/m² 40.2 SO 
OCTUBRE-2017 27.1ºC 4,1ºC 49.6 L/m² 32.2 SO 
NOVEMBRE-2017 19,7ºC -3.3ºC 110,4 L/m² 45.1 N 

DESEMBRE-2017 14.3ºC -5.7ºC 4,2 L/m² 40.2 SSO 
     
 
 
 
 
 

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.

El passat 20 de gener el Bisbe de Vic 
va fer la visita a l'església de Tavèrnoles 
acompanyats per Mossèn Pere que des 
de finals de l'any passat és el mossèn 
de Tavèrnoles, Folgueroles i la Divina 
Pastora.

Per això hi ha hagut canvis d'horaris de 
les celebracions eucaristiques dominicals 
que ara han passat a ser els dissabtes 
a les 19h a l'església de St. Esteve de 
Tavèrnoles.

Visita Pastoral del Bisbe de Vic
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Receptes
Peres al vi amb gelat de vainilla

• 4 peres conference
• Mig litre de vi de Porto
• Una rama de canyella
• 1cullaradeta de sucre
• 200cl aigua
• Pela de llimona i taronja
• 4 boles de gelat de vainilla

Ingredients:

Pelem les peres, deixant la cua per fer bonic.

Posem les peres amb el vi de Porto, aigua, 
culleradeta de sucre, una rama de canyella, 
la pela de llimona i taronja, tot dins d'un caçó, 
posar-ho a foc mig fins q bulli uns 20 min.

 Quan les peres estiguin cuites deixar-les 
refredar una mica i emplatar juntament amb la 
bola de vainilla i una mica de suc. 

 
El vi també pot ser moscatell o garnatxa. 
 
Bon profit

Primer es col·loca la cassola sobre el foc 
amb oli d'oliva, la llata i es deixa que es vagi 
enrossint mentre la salpebrem.

Un cop rostida, hi posem la ceba tallada a 
quarts, els tomàquets i pastanagues, les 
fulles de llorer i els grans d'all.

Es va girant, i s'hi tira un raig de conyac o vi 
blanc i que es vagi fent a foc lent.

Un cop fred, es treuen els fils de la llata i es 
talla ben fineta.

Es trituren tots els ingredients de la cassola 
i s'hi afegeix la llata ben posada i la salsa 
que ho cobreixi i vagi fent la xup xup.

Un cop acabat, s'hi fa una picada 
d'avellanes, un gra d'all i una cullerada 
de farina, es deixa uns 10 minuts i si s'hi 
acompanya amb uns bolets, molt millor,

Molt bon profit!!

Receptes de la Memòria
Llata de vedella rostida Antonia Alibés

Ingredients:
Per a 4 persones 

•	 1 Llata de Vedella
•	 2 Cebes
•	 2 tomaquets madurs
•	 2 pastanagues
•	 Pebre negre
•	 2 fulles de llaurer
•	 2 grans d'all
•	 Sal
•	 Oli d'oliva

Per a 4 persones
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Estava a d’alt de Matagalls quan vaig rebre la 
trucada, mai m’hagués imaginat com de ràpida 
pot canviar la vida d’una persona. 
Tenim dues opcions, lamentant-se pel que 
ha passat o està contents d’haver-te conegut. 
El principi vaig optar per la primera, i més 
endavant vaig veure que la segona era la millor 
opció. 
Després vaig buscar fotos, vídeos i tots els 
records que podia tenir amb tu, i vaig valorar la 
teva manera de ser, alegria, felicitat, juganer, 
patidor, lluitador, i sobretot BO. Qui no et 
recorda així? Hauries d’haver vist els textos que 
es van escriure dies després de que marxessis, 
i no et parlo de quan vaig aixecar el cap el sortir 
de l’església, el poble era ple,  la gent t’estima. 
Imagina’t que no han deixat n’hi llençar el 
Toyota vermell... 

Dono voltes i voltes i perquè a tu? I si penso bé 
el 2017 ja va ser un any de comiat.. 
El papa es va posar malalt i, a Serrabou 
va sortir tota la família de sota les pedres, 
uns cuidant xais, d’altres a la iaia, i d’altres 
senzillament fent acte de presència i tu al 
capdavant de tot, i animant-nos i dient-nos que 
tot aniria bé, i així va ser, no solies fallar.

No havies agafat masses avions, i te’n vas 
al Nepal i després a Dubai, vius la vida com 
mai l’havies viscut. I la veritat és que tots et 
veiem molt feliç, al Cerdà s’estava bé, veníem 
a muntar i vas formar un equip, unies a la gent. 
Vas dir que ens diríem ORIGENS, perquè ?  ara 
ho veig,  els cavalls han tornat als seus orígens, 
a casa seu, a casa nostra, a Serrabou. Destí o 
casualitat?

Arriba la festa major i et proposen fer el 
pregó, expliques anècdotes que t’han passat i 
t’acomiades, era un adéu al poble?

I finalment, la festa dels 50 anys de la tieta on 
vas reunir una vegada més tota la família. 

Encara recordo la teva mirada, com et brillaven 
els ulls quan feies alguna cosa amb il·lusió, és 
per això que et brillaven tan sovint. 

Tots tenim un record preciós de tu, i sempre 
formaràs part de cada un de nosaltres.

Família Dachs

Abans de les Festes de Nadal, ens vam 
acomiadar fins després de festes. Avui ens 
tornem a trobar el dilluns al centre, però la 
Francisqueta ens ha deixat.
Durant tots aquests anys totes hem gaudit 
fent activitats (tallers de memòria, roses, 
felicitacions, cartells, Sant Galderic....), ella 
també. Però sobretot hem gaudit de la seva 
companyia.
Mentre es prenia el seu cafè amb llet ens 
explicava com havia superat 19 operacions o 
com de malament ho va passar a la postguerra. 
Ara ens deia que no es volia morir, que arribaria 
als cent anys, perquè tothom l’estimava molt. 
Ens ho va dir tantes vegades que tots ens ho 
vam creure, encara ens costa assumir-ho.
Ens havia explicat que pocs dies abans de 
morir en Pere (l’home de la seva vida) li va 
dir – “em voldria tornar a casar” - i ella li va 
preguntar. “Amb qui?” - I en Pere li contestà, 
“amb tu, sempre amb tu” -  Ara que segur que 
tornen a estar junts, potser ell li ha tornat a 
demanar.

Descanseu en Pau i sigueu molt feliços.

Amigues de dilluns i dimecres al centre

A la Francisqueta

A en Xevi
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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 01.06.17 a 31.1.18

Lu Feres Cela
Can Jaume
31.08.2017
 
Aina Homs Sàbat
C/ Roureda, 4
04.10.2017

Defuncions entre 01.06.17 a 31.1.18
Cap

Cens homes a data 31.1.18: 161
Cens dones a data 31.1.18: 162
Cens total: 323

Aquest any 2017 hem pogut estrenar l'obra 
" Mascles" d’Albert Llorens Bosch, amb 
el proleg "Ecològia" de Jaume Magem i 
una introducció 
en memòria de 
la Pilar Cabot, 
de la qual n'hem 
pogut fer dues 
representacions   
durant la fira de 
St. Galderic a 
Tavèrnoles i una al 
teatre de Gurb per 
la seva festa major.

Tavertreros
Bernat Molist Naixements i defuncions

La jornada de l’1 d’octubre va arribar puntualment l’urna a la mesa del 
referèndum de Tavèrnoles custodiada i aplaudida per un centenar de 
veïns que no la van deixar sola en cap moment. 

Tot i els problemes informatics, que van fer parar la votació en diverses 
ocasions, i després d’activar el vot universal, el poble de Tavèrnoles va 
ser un anar i venir de veïns de poblacions properes i no tant properes, 
per això no tenim en compte el cens municipal ni la participació local, els 

percentatges són del 
total de votants de 
l’urna de Tavèrnoles, 
siguin d’on siguin de 
catalunya.

Resultats 

Sí: 506 (96%)

No: 13 (2,5%)

Blanc: 5 (1%)

Nul: 3 (0,5%)

1 d’octubre


