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Teniu a les vostres mans una 
nova edició de la  
revista municipal “La Rella”. 
Com alcalde tradicionalment he 
pogut aprofitar aquest espai per 
posar en rellevància alguns fets 
que com a poble ens han  
afectat en el nostre dia a dia. 
Essent el darrer número de la 
legislatura podria fer un resum, més o menys exhaustiu, 
de la feina feta des de l’equip de govern aquests darrers 
4 anys.

Seria fàcil omplir aquesta columna que em reserva “La 
Rella” per parlar del reguitzell de sortides culturals, 
d’activitats esportives o de tallers i xerrades per a totes 
les edats que s’han fet al llarg dels 4 anys. Hauria de 
reservar també un bon espai per destacar la important 
tasca que s’ha fet en promoció turística del municipi amb 
visites guiades, tallers i rutes familiars, publicacions de 
guies i aplicatius per a mòbil. També podria posar en 
valor la gran inversió que s’ha fet en el manteniment de 
camins rurals, estem parlant que el municipi té gairebé 
70 km de camins que són utilitzats de manera regular 
per habitants de les masies que tenim disperses pel  
territori. 

Tampoc em podria oblidar de l’important esforç en  
consolidar la nostra festa major, les nombroses activitats 
de Nadal o els actes vinculats a les festivitats de Sant  
Galderic i de Sant Isidre. Per acabar potser hauria de 
trobar un espai final per detallar les inversions en  
substitució de l’enllumentat públic, en reasfaltat de  
carrers, en construcció d’una vorera que uneix els dos 
nuclis, en millorar l’equipament del camp de futbol amb 
uns vestidors, en ampliar la xarxa d’aigua a les masies, 
en facilitar l’accés a la fibra òptica o, perquè no, en  
destacar el procés participatiu que ha permès definir i 
iniciar les obres de l’Espai Cobert. I de ben segur que, 
per molt exhaustiva que fos la relació, m’acabaria  
deixant alguna que altra cosa.

Com que veig que l’espai que disposo em quedaria petit 
si volgués detallar-ho tot, posaré l’èmfasi en destacar el 
perquè hem pogut finalitzar la legislatura amb aquests 
excel·lents resultats. Tot això ha estat possible perquè hi 
ha hagut 7 regidors dedicant temps i esforços a  
desenvolupar les diferents tasques, potser en alguns 
casos amb diferents visions i sensibilitats, però que al 
capdavall ens hem sabut posat d’acord per treballar junts 
per Tavèrnoles. I, des de la meva modesta opinió, crec 
que aquesta experiència de govern unitari que vam  
començar fa gairebé 4 anys ens ha ensenyat que la  
manera com podem arribar més lluny com a poble és  
treballant junts per Tavèrnoles.

I ja per acabar aprofito aquest darrer paràgraf per  
agrair-vos que m’hàgiu permès ser el vostre alcalde  
durant aquests quatre anys, per mi ha estat tot un plaer 
i un honor haver estat al servei del poble de Tavèrnoles 
aquest temps.

Índex

Salutació de l'alcalde

Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Tavèrnoles (Fax)
Oficina de Turisme de Tavèrnoles
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Restaurants
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Restaurant Colomer "Can Janot"
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Allotjaments
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Agroturisme “Mas Sabater”
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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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El passat mes de novembre la Diputació 
de Barcelona va lliurar a l’Ajuntament 
de Tavèrnoles el projecte executiu de 
desplegament de microinfraestructura 
per a allotjar fibra òptica a l’interior de les 
conduccions d’aigua potable des del nucli urbà 
fins al dipòsit de Fussimanya. 

El projecte, que ha estat elaborat pel Consorci 
Localret, permetrà ampliar l’actual xarxa 
troncal de fibra òptica per arribar fins a la zona 
de Fussimanya i donar servei també a les 
cases diseminades de la zona de Savassona.

L’obra contempla l’estesa d’un microducte de 
10 mm de diàmetre per l’interior de la xarxa 
d’abastament d’aigua al llarg del més de 7 
quilòmetres de canonada. 

Aquest microducte admet una capacitat 
màxima d’allotjament de fins a 24 fibres 
òptiques, per la qual cosa podria ser 
compartit per diferents operadores de 
telecomunicacions. El projecte preveu també 
la construcció i modificació de pericons de 
registre en cadascuna de les ubicacions on hi 
ha vàlvules a la canonada d’aigua i també en 
els llocs hi haurà futures xarxes de distribució 
de fibra òptica cap al potencials usuaris finals.

El pressupost total de l’actuació és de 
104.567,28 € i aquest mes de gener 
l’Ajuntament ha rebut la confirmació que des 
de la Diputació de Barcelona es rebrà suport 
econòmic de 100.000 € per finançar-ne 
l’execució. Es preveu que durant la primavera 
es pugui començar aquesta obra.

Aconseguit el finançament per executar el projecte que permetrà fer arribar la 
fibra òptica fins a Fussimanya

Informacions Municipals

Després d’haver deixat llesta l’estructura 
global de l’equipament mentre es construïen 
els serveis que es van escollir a través dels 
pressupostos participatius, ara s’han pogut 
reprendre les obres al camp de futbol per 
acondicionar els nous vestidors que disposarà 
la instal·lació.

Concretament l’equipament comptarà amb dos 
vestidors independents amb dutxes, lavabo 
i WC, així com bancs i penjadors. Un cop 
finalitzades les obres, el poble de Tavèrnoles 
disposarà d’un equipament complert de camp 
de futbol apte per a fer-hi entrenaments i 
disputar-hi partits de futbol-7.

Acondicionament dels nous vestidors del camp de futbol

Duatló de Tavèrnoles 2018
Diumenge 11 de novembre es va disputar 
una nova edició del duatló de muntanya de 
Tavèrnoles, i ja és la 9a. Com passa els 
darrers anys, el nostre poble dona el tret de 
sortida de la temporada 2018/19 de duatlons 
de muntanya de la federació catalana de 
triatló. 

Les distàncies a recórrer van ser 4’8 
quilòmetres de cursa a peu pujant pel 
camí de l’aigua i baixant pel Compòsit, 19 
quilòmetres de btt amb 850m. de desnivell 
positiu pujant pel coll de Pasarella, Castell de 
Savassona, Bellacona, pujant al cingle per 
Roviretes, roques vermelles, baixa fins al sot 
de les granges, pujar a 4 camins i baixar pel 

corriol fins al Compòsit i camp de futbol i 2’4 
quilòmetres de cursa a peu. 

Un total de 185 duatletes van prendre part 
a la sortida. La prova va ser puntuable per 
la lliga nacional de clubs i la copa catalana 
FCTRI. El duatló va tenir la sortida i arribada 
al camp de futbol i va ser organitzada pel CN 
VIC-ETB  i  l’Ajuntament de Tavèrnoles.

Francesc Freixer es va endur la victòria per 
setena vegada en 9 edicions, va guanyar per 
davant de Xavier Madrona i Albert Camps. 
En categoria femenina va guanyar Laura 
Terradas, segona Noemí Moreno i tercera 
Sílvia Roura.
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Informacions Municipals

El passat mes de desembre la delegada del 
govern a la Catalunya Central, Alba Camps, 
va visitar l’Ajuntament de Tavèrnoles on va ser 
rebuda per l’alcalde, Carles Banús. 

Durant la reunió l’alcalde va exposar a la 
delegada les principals preocupacions que 
afecten a dia d’avui al poble de Tavèrnoles, 
com ara el mal estat de molts camins rurals 
del municipi a causa de les intenses pluges 
dels darrers mesos i l’elevat cost que suposa 
per a un petit municipi el manteniment dels 70 
quilòmetres de camins que hi ha al municipi. 

Una altra de les preocupacions del municipi 
és el pèssim nivell de cobertura de telefonia 
mòbil en gran part dels nuclis urbans i de 
com aquesta mancança dificulta que molts 
veïns puguin accedir a serveis de seguretat 
o simplement a mantenir una conversa 
telefònica. 

També es va tractar la necessitat de que des 
del departament de territori s’escolti el món 
local i en especial els petits municipis durant 
el redactat de la nova Llei de Territori.

L’alcalde va aprofitar per explicar a la delegada 
alguns dels projectes que s’executaran al 
municipi els propers mesos, posant especial 
èmfasi al desplegament d’un microdonducte 
per la canonada d’aigua que ha de permetre 
portar la fibra òptica al sector de Savassona i 
fins a la urbanització de Fussimanya. 

Per la seva banda la delegada va manifestar 
la voluntat de treballar conjuntament amb els 
petits municipis per fer d’enllaç entre aquests 
i els diferents departaments de la Generalitat 
de Catalunya.

Es digitalitzen les actes del ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles
La Diputació de Barcelona ha lliurat a 
l’Ajuntament de Tavèrnoles les actes del 
ple de l’ajuntament de Tavèrnoles que es 
van digitalitzar l’any 2017 i que abasten un 
període cronològic que va de 1846 a 2014. 
Aquesta actuació forma part del programa de 
digitalització d áctes municipals que es porta a 
terme dins de la Xarxa d Árxius Municipals de 
la Diputació de Barcelona.

Aquest programa de digitalització té com 
a objectius la conservació, l’accessibilitat 
i la difusió de les actes del ple municipals, 
considerada la documentació essencial dels 
ajuntaments, tant per facilitar-ne el seu ús 
en la gestió interna de l’ajuntament com per 
a la consulta i recerca històrica dels usuaris 
externs (investigadors i ciutadans en general).

En el cas de Tavèrnoles, s’han digitalitzat 
un total de 1.690 actes que ocupen 3.471 
pàgines a les quals s’hi podrà accedir 
informàticament sense haver de consultar la 
documentació original, preservant-la així de la 

seva manipulació i garantint, alhora, la seva 
conservació permanent. Aquestes actes s’han 
incorporat al portal Arxius Municipals Digitals 
(www.diba.cat/amd ), desenvolupat des de 
l’Oficina de Patrimoni Cultural i que permet la 
consulta de manera conjunta de les actes de 
diferents municipis, exceptuats els darrers 50 
anys per raons de protecció de dades.

El període cronològic que abasten les actes 
digitalitzades de Tavèrnoles va de 1846 a 
2014. Estan digitalitzades per tipus d’acta, —
ordinària o extraordinària—, i per cada sessió. 
També s’ha fet versió digital de cada un dels 
llibres sencers. A partir de 1991 és possible 
fer una cerca per paraules, donat que les 
actes deixen de ser manuscrites per passar a 
ser mecanografiades. 

En conclusió, aquesta acció garanteix la 
conservació i l’accessibilitat de la memòria 
documental d’àmbit local, possibilitant a partir 
d’ara la seva difusió per mitjans telemàtics al 
conjunt de la ciutadania.

La delegada el govern a la Catalunya Central visita l’Ajuntament de Tavèrnoles

Iniciat el procés de licitació per a la construcció de l’Espai Cobert
Un cop finalitzat tot el procés de participació 
ciutadana per definir les principals 
característiques del nous Espai Cobert, i 
després d’aprovar el projecte redactat per 
l’arquitecte David Oliva, aquest mes de febrer 
s’ha iniciat el procés de contractació de les 
obres de construcció de l’Espai Cobert.

El projecte té un pressupost base de licitació 
de 168.843,64€ i un termini màxim d’execució 
de 5 mesos.
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La iniciativa està impulsada pel Consell 
Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Vic 
i es presenta com un espai confidencial 
d’informació, reflexió i assessorament per 
al jovent i a les seves famílies, que pretén 
acompanyar en els dubtes i trobar respostes 
conjuntes en diverses temàtiques com poden 
ser les drogues, les relacions sexoafectives, la 
identitat de gènere i la orientació sexual, entre 
d’altres.

La seva creació és fruit de la detecció de 
necessitats específiques a través dels tallers 
realitzats als diferents instituts, punts joves i 
ajuntaments de la comarca per part de l’Oficina 
Jove d’Osona i l’Oficina del VicDones-SIAD 
Osona els darrers anys.

Així, doncs, el projecte parteix de dues línies 
de treball amb la finalitat de tenir impacte sobre 
joves, alumnat, famílies i professionals:

o Propostes educatives (formacions). Per 
aprofundir i treballar no només amb joves, sinó 
amb professorat, professionals vinculats a la 
joventut i pares i mares (o representants legals) 
com a agents fonamentals en l’etapa vital de 
l’adolescència.

o Atenció directa els dimecres a la tarda a 
l’Oficina Jove dOsona i virtualment a través del 
whatsApp. Per resoldre els dubtes i inquietuds 
del jovent de la comarca, de les seves famílies i 
dels/de les professionals que els acompanyen. 

Per a més informació contacteu al 625 245 332 
Webapp: Intaboo.mobi

Informacions Municipals

Des del servei oferim orientació i 
assessorament en:

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

- Dinamització de projectes comarcals: 
Raid dels Ausetans, Bus Nit, Càpsula, Intaboo, 
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

Pel que fa a El Raid dels Ausetans, tenim 
inscripcions obertes fins el 20 de març. 

És un projecte adreçat a nois i noies de 13 a 17 
anys de tota Osona i s’hi competeix per equips. 
Es realitzen diferents proves com un torneig 
i hi ha diferents fases. Hi ha tres premis i en 
els últims anys, Tavèrnoles ha comptat amb 
diferents equips que han representat el municipi 
a nivell comarcal.

Sobre el 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, t’animes?

PER A MÉS INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I 
PER ESTAR EN CONTACTE...

Gemma Collell 
679 26 52 78 
Tc2centre@ccosona.cat 
Instagram: servei_joventut_osona_centre

Judit Fàbregas i Gemma Collell (tècnica)

Novetat! Projecte INTABOO

Regidoria de Joventut
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Informacions Municipals
Pep Garriga i Elisenda Colleldemont

Des de l’equip de govern fa temps que donem 
voltes en fer un canvi a la Fira de St. Galderic. 

Fins ara hem intentat que aquesta fira girés 
entorn de la pagesia ja que aquest sant és el 
patró dels pagesos catalans. 

Hi hem pogut veure exhibicions d’oficis com 
són les filadores, el ferrador de cavalls, un 
ferrer, etc...també cantar els goigs de St. 
Galderic, un concurs de bolets, una cursa 
atlètica i parades d’artesans molt diverses.

Però aquesta fira no està dedicada a cap 
producte ni tema en concret que indentifiqui 
tot el conjunt. 

Hi trobem a faltar un fil conductor, algun 
element que uneixi els diferents elements que 
conformen la fira.

Ens sembla que no acaba de ser una fira que 
el poble se la senti seva, malgrat molta gent 
hi col.labora. Creiem que s’acaba fent una fira 
d’una mica de tot i no gaire de res.

Recentment però, ha aparegut un element 
que podria ser aquest fil conductor i el que 
ens portaria a poder fer una fira / festa entorn 
un tema concret, que la puguem identificar, 
etiquetar. 

Arran de la investigació per la seva tesi 
doctoral l’Elisenda Collelldemont va descobrir 
en un document que a l’any 1485 els pagesos 
de remença de Tavèrnoles varen prendre per 
la força el Castell de Savassona.

Quedava clar, doncs, com Tavèrnoles també 
havia tingut un episodi destacat dins aquest 
fenomen històric de tanta rellevància. 

A partir d’aquí se’ns van començar a acudir 
idees a l’entorn d’això i que oferien una bona 
possibilitat per reestructurar la fira:

• Sant Galderic (patró dels pagesos catalans).
• Remences (eren els pagesos opresos 

pels senyors nobles que es revolten contra a 
aquests).

• El fet històric localitzat permet una atractiva 
escenificació teatral de la presa del castell de 
Savassona.

• S’hi poden vincular els diferents grups 
d’activitats del poble.

• Es pot crear un ball tradicional identitari dels 
tavernolencs.

• Implicar la mainada donant a conèixer part 
de la nostra història real i participant en la 
seva festa.

• Integrar dins la nova festa i donar més 
valor els Goigs St. Galderic, creació de dos 
personatges ben il·lustres com varen ser 
l’Armand Quintana i la Pilar Cabot.

• Decidir si es dóna el format de fira o bé de 
festa.

• I un ampli ventall de noves idees que de 
segur que poden anar sorgint al llarg del 
procés de creació.

Creiem que si la fira / festa girés entorn 
dels remences  aquest podria ser un bon fil 
conductor per tal de lligar-hi i encaixar-hi les 
diferents activitats que s’hi portarien a terme.

Per això des de l’Ajuntament fem una crida a 
tothom qui hi vulgui participar des del principi, 
aportant idees i ajudant a configurar aquest 
nou projecte on serà benvingut a participar-hi.
 
En breu farem una primera convocatòria per 
tal de sumar propostes en la seva creació, us 
hi esperem.

St. Galderic
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Un cop acabat l’any 2018 toca fer balanç 
d’allò per seguir millorant.

Els números no ho són tot, i menys en una 
feina com la del Punt d’Informació Turística, 
que és moltes vegades la primera impressió 
que s’emporta la gent d’un lloc on hi han anat 
a parar per casualitat. 

Per aquesta raó cal ser molt curosos amb el 
tracte, perquè qui ve es vulgui quedar. Tot i 
això, ens fixarem en les dades per resumir 
aquest passat 2018.

En dades generals es pot observar una 
tendència a l’alça de les persones que han 
decidit visitar Tavèrnoles, aquest darrer any. 
Anem a desgranar les activitats realitzades 
aquest any i com el públic ha percebut la seva 
estada al poble.

Pel que fa a les visites guiades en general 
aquest any, els números són semblants als 
de l’anterior 2017. No s’han observat grans 
canvis en la captació de públic, la qual cosa 
és positiva perquè implica que el producte 
que oferim és interessant i que, per tant, 
encara té públic que el vol consumir. 

Un públic que es desplaça des del seu 
poble fins a Tavèrnoles, convertint-se en una 
oportunitat per les empreses del sector turístic 
del poble. Si ens parem a analitzar més 
detalladament  les visites, podem treure’n les 
conclusions següents:

-La visita a l’església de Sant Esteve, que 
es porta terme cada segon dissabte de mes 
a les dotze del migdia i el dia de la Fira de 
tardor de Sant Galderic, manté els números 
de l’any anterior. El numero d’assistents a les 
visites guiades és molt desigual al llarg de 
l’any i dificulta crear un patró, ja que sovint 
depèn de fenòmens meteorològics o activitats 
que es desenvolupen en el propi poble i en 
els pobles propers.  
-Pel que fa a les activitats que hem proposat 
durant les vacances escolars, com són el 
taller de joies ibèriques i la ruta dels elements 
patrimonials, enguany hem augmentat els 
dies que es podien fer. La ruta dels elements 
patrimonials, ha experimentat un considerable 
augment de participants, en canvi el taller 
de joies ibèriques és manté amb números 
similars als anys anteriors.

Pel que fa a l’estudi de les enquestes d’opinió, 
les visites guiades, els guardes de l’Espai 
Natural i el tracte rebut són qui millor nota 
s’emporta, amb una valoració excel·lent. 
A la cua de les valoracions hi trobem 
l’accessibilitat per a persones amb diversitat 
funcional, la senyalització i els accessos. Tot i 
així no baixen dels quatre punts sobre cinc.

Cal destacar a més, que el Punt d’Informació 
ha tornat a rebre, de nou, la distinció de 
compromís amb la sostenibilitat Biosphere. 
Pel seu treball amb l’entorn natural però 
també amb l’entorn humà i empresarial.

Informacions Municipals
Pep Garriga i Jordi Colom

Informador de l’oficina de turismeOficina de Turisme

Des de l’última Rella hem continuat realitzant 
visites culturals per Catalunya.
A finals de setembre vàrem fer La Ruta del 
Cister (Santes Creus, Poblet i Vallbona de les 
Monges) tres monestirs en un dia .Entre mig 
vàrem recuperar forces al restaurant Mas del 
Plata.

El 27 d’Octubre: vàrem agafar el cremallera 
i cap a Núria. A l’arribar a dalt ens esperava 

una sorpresa: la primera nevada de la 
temporada. Va ser un dia molt intens ....pujar 
al telecabina, visitar el monestir, l’olla, dinar, l’ 
ermita... I tot això sense parar de nevar.

25 de Novembre: Montserrat. Visita obligada 
a la Moreneta. Dinar i la tarda visita a les 
Coves de Salnitre de Collbató.
Per Nadal no podien faltar els Pastorets de 
Folch i Torres. Va ser el 28 de desembre a 
L’Atlàntida de Vic.

També pensant amb els mes petits de la 
casa vàrem passar una bona tarda de circ al 
Cirvianum de Torelló o assistint a una sessió 
de pallassos a Calldetenes.
La propera sortida està programada pel 17 de 
març on visitarem Esparraguera i assistirem a 
la representació de La Passió.

Un bon recorregut pel ric  patrimoni cultural 
català.

Regidoria de Cultura Paquita Clara
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Aquest any La Marató de TV3 va estar 
dirigida a recaptar fons per la investigació del 
càncer.

Sabeu allò de: ”La Marató diu molt de tu“, 
doncs La Marató va dir molt de la gent de 
Tavèrnoles.

Deixeu que us expliqui, a les tardes al Centre 
junt amb la secció local d’Osona contra el 
Càncer, quan és va dir que es volia fer un 
sopar popular i una quina es vàrem posar a 
treballar. De seguida van portar tot tipus de 
productes (torrons, cava, pernil, embotits....) 
per les 4 paneres de la Quina que elles 
mateixes varen guarnir.

El dia del sopar varen parar taules i cadires a 
la sala polivalent per a 70 persones. Encara 
ara no sé com ho vàrem fer per posar tanta 
gent en una sala tant petita!!! 
El sopar va ser un èxit i la Quina una festa.

L’objectiu es va acomplir, recaptar diners per 
lluitar contra el Càncer, i ho vàrem fer gaudint 
cada moment, amb una recaptació de 970 
euros, 970 gràcies!!!

Donar les gràcies a les Nenes del Centre, 
a la secció local d’Osona contra el Càncer, 
a Feixes Aulet, a  Roser Roura, a Embotits 
Fussimanya i a l’Ajuntament, sense vosaltres 
tot això no hauria sigut possible.

Informacions Municipals

Paquita ClaraRegidoria de Salut

Regidoria d'Afers Socials
Durant el mes de febrer s’ha acabat amb els 
treballs d’adequació dels habitatges (banys, 
cuines, llits articulats, baranes, alces....). 
També es va donar servei de podologia a 6 
veïns  que així ho varen demanar. Va ser el 
mes de Novembre i pel Gener. A l’hora hem 
acabat posant el servei de teleassistència a 
15 veïns.

Tant el servei de  podologia com el de 
teleassistència són assumits per l’ajuntament.
De cara a  aquest any les ajudes que podeu 
demanar  seran del banc d’ajudes tècniques 
(llits articulats, grues, caminadors...) i seran 
subvencionats per la Diputació.

Les nenes del centre no paren i han 
col·laborat activament en tot allò que se'ls ha 
ofert; Pessebres, st. Galderic, Felicitacions 
de Nadal, activitats per festes... etc... i també 
en totes les activitats habituals, són un actiu 
impresionant del poble, continueu així!

I ara que quasi estem a final de la legislatura 
us vull dir un parell de coses. De totes les 
regidories que tinc ,aquesta es amb la que 
millor m’he trobat. És la més dura perquè si 
hi he tingut d’intervenir és perquè la cosa no 
anava bé del tot. He trobat una bona acollida 
a les vostres llars i un cop solucionat allò 
que no anava del tot bé, molts de vosaltres 
m’expliqueu que us passa i em feu sentir part 
de les vostres famílies.

Moltes gràcies per la vostra acollida.

Paquita Clara
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Informacions Municipals

Judit Fàbregas

Doncs sí! Ja estem a la recta final de la 
legislatura! 
Des de la Regidoria de Lleure destacar la 
bona participació en totes les activitats que 
s’han anat desenvolupant aquests últims 
mesos com la Castanyada i les activitats de 
Nadal que han finalitzat fa escassament un 
mes. També informar que, actualment, ja 
estem treballant per les properes activitats 
programades, com per exemple: Sant Isidre i 
la Festa Major. 

Finalment, m’agradaria, per una banda, 
agrair als companys del partit de Tavèrnoles 
Actiu (TAV) la confiança en mi per deixar-me 
encapçalar les regidories de Lleure i Joventut 
durant aquests quatre anys dins l’equip de 
govern. 

Malgrat ja venia de col·laborar durant molt 
temps en activitats del poble, fer-ho des de 
dins i juntament amb en Pep Garriga del qual 
n’he après moltíssim, m’ha servit per créixer ja 
no només professionalment, sinó també com 
a persona. 

Per l’altra, destacar que, tot i inicialment haver 
tingut algunes discrepàncies amb l’equip de 
govern, he aportat tant com he pogut dins del 
grup, sempre mirant pel benefici del poble i, 
per poc que pugui, així ho continuaré fent.
 

Per últim, aprofito per fer una crida a tothom 
per tal que s’animi a participar, proposar noves 
idees i col·laborar en tot allò que vingui més 
de gust. 

I recordeu: 
en aquest petit poble 
SOM MOLT GRANS! 

Regidoria de Lleure
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Josep Urpi Candalija
L'Encís (Fussimanya)

Entrevistes a veïns
Entrevista :Paquita ClaraUna parella que ha arribat fa poc

D’on vau venir i quan fa?
Sóc de Tarragona i ja fa dos anys que vam 
arribar de Fussimanya, havent passat per 
altres pobles com St. Quirze o St. Julià.
Perquè el nom de l’Encís a la casa i el lloc?
Estem al principi de la urbanització al primer 
carrer a l’esquerra, una de les primeres cases.
Ens agradava molt el nom d’Embruix, sempre 
que vaig a un lloc m’agrada saber sobre la 
història i les llegendes de la zona i per les 
històries de bruixes i l’entorn màgic de la 
zona de Savassona el nom s’esqueia, però 
l’Emburix no és del tot correcte en català i 
aleshores ens vam decidir per l’Encís, ja que 
embruixar no deixa de ser Encisar i aquesta 
zona té aquest caràcter màgic i té molt 
d’Encís.
Quan temps fa que coneixeu Tavèrnoles?
Fa dotze anys que estem per la plana i tenim 
molts coneguts per aquí.
Perquè un poble i no una ciutat?

Quan estàs en un poble que es prou petit per 
continuar com per continuar sent un poble 

però prou gran per haver perdut la personalitat 
de poble, trobes a faltar algunes coses o 

trobes que hi ha massa gent per unes altres.

A més l’entorn de les Guilleries-Savassona és 
fantàstic.
Aquí a Fussimanya us hi trobeu molt bé, 
però que espereu trobar al poble?
De fet ja ho hem trobat, un lloc on establir-nos, 
un lloc rodejat de natura, on ens agrada que 
vinguin els nostres amics i família i poder-lo 
gaudir junts. Bàsicament establir-nos en un 
lloc preciós.
Què es el que més us agrada d’aquí?
La tranquil·litat i un entorn natural immillorable!

Fussimanya pertany al municipi de 
Tavèrnoles, què Coneixeu de Tavèrnoles?
L’Església Romànica, l’Ajuntament, les 
piscines i el nucli que de seguida està 
passejat.
Del voltant de Tavèrnoles o del municipi 
hi ha algun lloc que us hagi cridat molt 
l’atenció?
Si, hi ha les zones d’escalada, les pedres 
màgiques de Savassona, el Pantà, es una 
zona molt completa.
Hi ha algun lloc que n’hagis sentit parlar i 
no hi hagis estat?
Doncs em penso que no... clar que potser no 
me n’han parlat d’algun...
A la vostra arribada us heu sentit acollits, 
com us hi trobeu?
Bé, home en els pobles petits sempre costa 
una mica entrar, perquè sempre ets el 
nouvingut desconegut, però com que la meva 
parella és d’aquí de la Plana ja tenia lligams 
comuns i amics per la zona i això va fer que 
l’acollida fos mes ràpida.
Us trobeu acollits a Fussimanya, com 
voldríeu que fos la vostra relació amb la 
resta de gent de Tavèrnoles?
M’agradaria poder fer les mateixes activitats 
que la gent del poble, que de fet ja les podem 
fer, la festa major, ... si que trobem a faltar que 
alguna coseta es fes per allà d’alt.
Veig que us sentiu molt a gust per 
Fussimanya, el fet que Fussimanya estigui 
com està us afecta?
Home, primer és una llàstima, ja que totes 
les coses que no tenen un manteniment 
van envellint, també és una llàstima que les 
il·lusions de la gent que es va construir les 
cases amb molt d’esforç i molta il·lusió, des 
de fa més de 40 anys estan molt decebuts, i 
nosaltres particularment com que no podem 
construir no podem ampliar la casa.
Que hi trobeu a faltar?
Alguna botiga o algun lloc on hi hagi una mica 
de tot, una Fleca-Botiga.  
Tot i que entenem que un cop agafat el cotxe 
un es desplaça fins algun dels pobles propers.
Com us veieu d’aquí uns anys?
Doncs francament ens veiem, jo més vell, ;) 
ens veiem amb la casa arreglada, amb algun 
amic més que tibarem cap aquí, acompanyats 
i vivint de la vida.
Creieu que aquest somni es podrà fer 
realitat?
Si, no en tinc cap dubte, diuen en castellà que 
“quien la sigue la consigue”. 
Moltes gràcies per la teva atenció.
Gràcies a vosaltres!
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D’on vau venir?

De Roda de Ter

Perquè vau venir a Tavèrnoles?

Perquè és un punt que sempre hi hem estat 
molt vinculats, el meu pare era contractista 
i feia obres en aquesta zona i precisament 
va fer les piscines, hi teníem un hortet i 
qualsevol motiu era bo per venir cap aquí. 

Un cop construïda la piscina la vam 
començar gestionat els meus pares, hi van 
passar uns anys meravellosos on van 
fer molt bones amistats i van ser molt 
estimats pels veïns. 

Ens vam casar i vam venir a viure 
aquí, després vam tornar a Roda un 
temps i ara tornem a estar per aquí.

A què us dediqueu?

Una mica tot, estem jubilats i ens 
dediquem a temps complert a fer 
d’avis i gaudir de la vida tant com 
podem.

Ara que porteu molts anys aquí, 
quina valoració en feu?

Un 12 sobre 10. Teníem la idea de 
poble avorrit i és tot el contrari.

Després dels anys de ser aquí, que trobeu 
a faltar al poble?

Sincerament hi hem trobat més coses de les 
que ens pensàvem. 

Trobem que aquest vuit anys que fa que som 
aquí ha set un continu de sorpreses, coses 
per participar-hi la gent, és una passada!

No hem trobat a faltar res.

Com voldríeu que fos Tavèrnoles?

No, ens estar molt bé com estar, no gaire 
gran. 

El poble ha anat creixent i és molt dinàmic i 
tot el que es fa és per millorar.

Què us fa estar orgullosos del poble?

Pensem que el tarannà, amb la gent que ens 
anem trobant es com ser a casa a fora el 
carrer.

Tavèrnoles és Felicitat,  
viure tranquil,  

veure els ocells arribar i marxar 
amb llibertat!!

Moltes gràcies per atendre'ns.

A vosaltres.

Entrevistes a veïns
Una parella que fa molts anys que va venir

Josep Creus Parés i Mª Angels Orra Soler
c. Pirineu

Entrevista: Paquita Clara
Fotos: Jordi Vila Tuneu
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Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Jordi Riera Mora

Director de l’espai natural

L'eruga defoliadora del boix ha afectat de 
forma important els boscos de l'Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona

L’eruga defoliadora del boix és un lepidòpter 
originari de l’est d’Àsia que es va detectar per 
primera vegada a Europa (Alemanya) l’any 
2007. Des de llavors s’ha anat estenent cap 
a altres països del sud. Després dels greus 
danys observats el 2016 a la Garrotxa, el 2018 
ha tingut una expansió important a la zona de 
les Guilleries-Savassona. Dins els límits de 
l’espai natural s’han cartografiat més de 2.000 
hectàrees afectades, essent el municipi de 
Tavèrnoles un dels àmbits més castigats.

Per què parlem d’invasió biològica? El fet que 
sigui una espècie vinguda de fora, que s’ha 
dispersat de forma important en molt poc 
temps i que no té, fins ara, depredadors o 
paràsits naturals, fa que es classifiqui com a 
invasió biològica.

Com la reconeixem i quin és el seu cicle 
biològic? Les erugues, amb el cap negre i de 
fins a 4 cm de longitud, s'alimenten de fulles 
de boix. Quan ha finalitzat el seu creixement, 
després de 20 o 30 dies, realitzen la darrera 
muda i es transformen en crisàlides en llocs 
protegits. Després d'unes setmanes, quan la 
metamorfosi està finalitzada, surt la papallona, 
amb ales blanques i una banda de color marró 
fosc al seu perímetre. A partir de llavors es 
faran les postes a l'envés de les fulles, per 
començar de nou el procés.

Què hem après amb el projecte de ciència 
ciutadana que es va impulsar a l’estiu 
passat? Gràcies a les dades recollides amb 
el projecte de ciència ciutadana que es va 
fer als municipis inclosos a l’espai natural 
(amb la participació d’unes 40 persones que 
controlaven les captures de papallones en 
trampes distribuïdes pel Consorci de l’Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona), sabem 
que aquesta espècie pot arribar a fer tres 
generacions per any, i s’ha pogut determinar 
les èpoques d’atacs, de postes, de vols de 
papallones... per tant, hem après molt sobre 
la seva biologia, i la idea és fer una segona 
fase del projecte per veure si aquest 2019 es 
comporta de la mateixa manera.

Com afecta al boix? L’eruga, primer, es 
menja les fulles de boix provocant la seva 
defoliació, i després, si l’atac continua essent 
important, passa a menjar-se l’escorça dels 
brots tendres i branques. Si passa això, la 
mortalitat del boix és molt important. Si només 
es menja les fulles, el boix podrà rebrotar, tot i 

que també podria acabar morint si els atacs 
segueixen any rera any. De fet, a França, on 
ja fa anys que conviuen amb aquesta eruga, 
han observat que gran part dels boixos 
acaben morint als 4 o 5 anys després d’atacs 
continuats.

Què es pot fer pel seu control? A part de les 
iniciatives per estudiar la biologia i l’evolució 
de l’afectació, en jardins o parcs urbans poden 
fer-se tractaments localitzats amb un producte 
biològic selectiu (Bacillus thuringiensis) que 
afecta al sistema digestiu de les erugues, que 
no té cap incidència sobre les persones, i que 
en el medi natural es degrada ràpidament. 
Des de l'espai natural, amb el seguiment 
que es farà a partir del mes de març (quan 
està previst que les erugues surtin de la fase 
d’hivernació), avisarem als ajuntaments de 
les dates òptimes per fer els tractaments, per 
tal de fer-ne difusió entre els ciutadans. Cal 
recordar que aquests tractaments han de ser 
puntuals i mai es poden fer de forma extensiva 
al bosc o espais oberts, on caldria una 
autorització prèvia.

Vols participar a la segona fase del projecte 
de ciència ciutadana? Si t’interessa participar 
o rebre informació sobre 
el projecte de ciència 
ciutadana pel seguiment i 
control de l’eruga del boix, 
pots adreçar-te a un dels 
centres d’informació de 
l’espai natural, o enviar 
un mail a en.guilleries@
diba.cat. Amb la implicació 
de tots podrem intentar 
desenvolupar accions per a 
conservar i defensar el boix.

L’eruga del boix (Cydalima perspectalis) 
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La Vida a Pagès
Ma. Teresa FunollHistòria de Savassona

Les primeres dades que es posseeixen 
referents al castell, el llinatge i el terme de 
Savassona són fets puntuals. No es fins a 
mitjans del segle XI que podrem començar 
a explicar la història del terme. Al llarg del 
segles el mot “Savassona” ha estat escrit de 
formes molt variades i totes correctes si tenim 
en compte la manca d’unitat lingüística en un 
text del reverent Joan Guiu.

Antiguamente, según se ve en 
documentos y en una lápida colocada 

en la portada de la Iglesia escribían 
“Cebasona” en lugar de “Sebessona” 

como se hace ahora, entendiendo algunos 
que el origen de su nombre proviene de 

“Sebessona”.

La làpida es refereix a l’església de Sant Pere 
de Savassona. 

El primer cop que es troba documentat el 
terme de “Sabassona” és l’any 889 quan 
Arnabet i la seva muller Quinta van vendre 
una vinya de la zona 
a Gotmar i a la seva 
muller Ermegoda. 

No se sap qui són 
aquests personatges, 
però de fet no és 
important, ja que 
l’únic interès d’aquest 
document és perquè 
justifica l’antiguitat 
del terme i demostra 
que al segle IX ja era 
considerat com a tal. El 
castell, per contra, no 
el trobem documentat 
fins el 921. A partir 
d’aquí es conserven 
diversos documents 
més, en els quals 
s’al·ludeix al castell o 
“castro” de Savassona, 
a la parròquia de Sant Esteve de Tavèrnoles.

Tots aquest documents fan referència a la 
compra i venda de terres del terme o alous 
com el que el 990 cita que Isarn i la seva 
muller Alba van vendre dues peces de terra 
del terme a Lodegard. Per primer cop apareix 
“Savassona” escrit amb “v” tal com s’escriu 
en l’actualitat. És també en aquest document 
quan s’esmenta per primera vegada el llinatge 
dels Savassona, ja es és molt possible que 
Isarn pertanyés a la família que més endavant 
habitaria el castell.

El 1064, Manfred de Savassona i la seva 
muller Ermengarda són considerats els 
primers feudaris o castlans coneguts del 
castell.

El 1775, la façana va ser renovada per 
Francesc Ferrer Llupià, en honor al seu pare.
El 1811, durant la guerra del Francès, 
el castell va ser incendiat per les tropes 
napoleòniques deixant l’edifici en molt 
mal estat, tot i així va ser restaurat 
immediatament.

Cal tenir en compte que l’aspecte actual del 
castell difereix molt del seu aspecte originari 
i fins i tot del que presentava fa 200 anys, ja 
que encara que és un castell medieval que 
s’ha salvat de quedar en estat ruïnós, les 
obres sofertes al llarg dels darrers segles 
han fet que conservi gran part del caràcter 
primitiu, malgrat no conservi cap semblança 
amb la torre defensiva original.

Curiosa postal antiga recuperada per la família 
Serrabassa Funoll
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Poesia de Catalunya
Imma AurichLes quatre banderes - Miquel Martí i Pol

Tenia quatre banderes,
tres les vaig perdre en combat;

La bandera que fa quatre
l'he desada en un calaix.

No la'n trauré fins que bufi
ben fort el vent de llevant

i s'endugui aquest mal aire
que ens toca de respirar.
Tenia quatre banderes ,

tres les vaig perdre en combat.

Tenia un jardí amb tres arbres,
un mal vent me'ls ha esfullat.

Amb el jardí ple de fulles
no fa de bon caminar.

El mal vent encara bufa;
Jo no em canso d'esperar:

Per cada fulla caiguda
als arbres hi neix un tany.

Tenia un jardí amb tres arbres,
un mal vent me'ls ha esfullat.

De dos amors que tenia
l'un en terra, l'altre en mar,
el de terra l'empresonen,

l'altre viu exiliat .
Jo ni ploro pel de terra

ni em lamento pel de mar.
Plor i laments de què serveixen?

Gent que lluiti és el que cal.
De dos amors que tenia,

l'un en terra , l'altre en mar.

Tinc una llengua tan viva
com les més vives que hi ha.
Si quan parlo s'esparveren,
jo que sí, em poso a cantar.

Canto i canto i cantaria
si pogués més fort i clar.

Quan les cançons fossin pedres, 
vinga fones i al combat!
Tinc una llengua tan viva

com les més vives que hi ha.

Amors, arbres i banderes
són mots de bon recordar.
Qui n'aprèn la cantarella
mai més no l'oblidarà.

Si de cas no l'heu apresa
no us canseu de preguntar,

que si els mots són com la pluja
la terra som tots plegats.
Amors, arbres i banderes
són mots de bon recordar.

Casal d’hivern de Tavèrnoles!!

Tot i que 
cada dia 
vam gaudir 
d’activitats 
diverses, 
cada matí, 
a les 9, 
començàvem 
el casal 
obrint la 
finestreta 

corresponent del calendari d’advent (ja que 
sent un casal de Nadal vam pensar que seria 
interessant incorporar aquesta tradició). 
Del calendari en van sortir diferents sorpreses: 
endevinalles, dibuixos per pintar, jocs i reptes 
cooperatius, entre d’altres, que van ser la 
manera de donar la benvinguda als infants 
cada dia. 

Els nens i nenes, juntament amb les monitores, 
vam anar amb cavalls a Can Ton Xic, vam crear 
i pintar un trenet de regals amb caixes de fruites 
per adornar el 
poble, vam cuidar 
conills, vam fer un 
joc de pistes pels 
voltants del centre 
cívic, vam fer 
tir amb arc, una 
obra de teatre, 
una gimcana, 
vam cuinar trufes 
i vam fer moltes 
manualitats, com 
clauers amb beats 
i slime.

2018/19
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Com ja sabeu, en aquest petit municipi de la 
comarca d’Osona, una de les aficions més 
arraigades entre els seus veïns és la cacera, 
i actualment sobretot la cacera del senglar.

Us faré quatre cèntims del que fem en un dia 
de cacera. 

Molta gent pensa que els caçadors sortim al 
bosc amb una escopeta i l’única cosa que 
ens importa és matar el senglar, i la realitat 
és una altra.

D’entrada, els membres que formem part 
d’una colla del senglar som un grup d’amics 
que ens trobem per gaudir del nostre temps 
de lleure, en la nostra afició, la cacera. 

La caça del senglar normalment es practica 
en colles de caçadors, en la nostra en 
formen part caçadors de  Folgueroles, 
St. Julià de Vilatorta i Tavèrnoles, solem 
participar-hi de 25 a 50 caçadors. 

Les caceres sempre tenen un cap de colla 
que dirigeix la cacera que anomenem 
“batuda“. En la nostra colla tenim un cap de 
colla per poble.

Al matí, a primera hora, ens trobem uns 
quants i ens dediquem a anar  buscar rastres 
pel bosc, per intentar localitzar les zones del 
bosc on  puguem tenir més probabilitats de 
trobar els senglars. 

Després, ens reunim per esmorzar, decidir 
on anirem a caçar i els caps de colla 
muntaran la cacera.

Com que ja hi som tots i s’ha decidit on 
caçarem, els caps de colla reparteixen les 
persones pel bosc, col·locant-les en els punts 
estratègics, anomenats “parades“, on hi ha 
possibilitat de que hi passin els senglars 
empaitats.

Aquestes persones estaran en les parades 
que se’ls hi ha assignat fins la finalització de 
la cacera.

Per una altra banda, hi ha els gossers, 
que són les persones que condueixen 
els gossos, els encarregats de trobar els 
senglars i encaminar-los, gràcies a la feina 
dels gossos, cap allà on hi ha les parades.

Cal dir, que els gossos s’engeguen en els 
punts on prèviament hem trobat els rastres 
més tendres de senglar.

I per últim, esperar que el senglar que han 
aixecat del seu jaç els gossos, passi per 
alguna de  les parades, que li pugui tirar 
i caçar-lo. En cas contrari, el senglar s’ha 
escapat, i el que ens toca als gossers és 
anar a recollir els gossos normalment lluny 
del lloc de batuda. 

Un cop acabada la cacera de la zona triada, 
els caps de colla tocaran retirada. 

Ens trobem per dinar on intercanviem 
impressions del dia de cacera, anècdotes,..i 
en cas d’haver caçat algun senglar, s’ha 
d’escorxar, i repartir la carn entre els 
assistents a la cacera. 

Com veieu, anar a caçar el senglar no és tan 
fàcil com sembla. D’acord, que actualment 
amb l’abundància de senglars, és més fàcil 
caçar-los que abans, però requereix la feina 
d’un grup de persones i estar de sort. 

El que ningú ens treu, és passar el 
dia al bosc, deixar els problemes a 
casa i gaudir d’aquesta meravellosa 
natura de la que estem envoltats i 
moltes vegades no sabem valorar.

Joaquim Montaña

Bona Cacera!!
Un dia de cacera
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Informacions Municipals
Acords de Plens

Ple ordinari de 23 de juliol de 2018

Aprovació del Compte General-exercici 2017 ✅ ✅ *

Aprovació de la xifra de població d’habitants ✅ ✅ *

Aprovació del Compte de Patrimoni-exercici 2017 ✅ ✅ *

Aprovació del conveni marc amb el Consorci per a la Gestió de Residus Urbans 
d'Osona per l'establiment d'un preu públic extraordinari ✅ ✅ *

Aprovació de la dissolució de l’agrupació de municipis de Sant Sadurní d’Osormort i 
Tavèrnoles per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció i 
constitució d’una agrupació de municipis per sostenir en comú el lloc de treball de la 
secretaria-intervenció entre els Ajuntament de Vilanova de Sau i Tavèrnoles

✅ ✅ *

Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Tavèrnoles ✅ ✅ *

Aprovació de la modificació de la Plantilla de personal per l’exercici 2018 ✅ ✅ *

Aprovació dels increments dels conceptes retributius del personal no incrementats 
pels PGE 2018 ✅ ✅ *

Aprovació del Compte Gestió recaptatòria de l'ORGT-exercici 2017 ✅ ✅ *

Aprovació inicial de la modificació núm. 1 del Text refós del PEU catàleg de masies i 
cases rurals de Tavèrnoles ✅ ✅ *

Aprovació de l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local ✅ ✅ *

Aprovació inicial del projecte “Desplegament de la microinfraestructura per a allotjar 
fibra òptica a l’interior de les conduccions d’aigua potable del municipi” ✅ ✅ *

Ple ordinari de 22 d'octubre de 2018

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2019 ✅ ✅ ✅
 Aprovació inicial del projecte de construcció d’un espai cobert a la zona del Roquet ✅ ✅ ✅
Aprovació inicial del projecte “Nova xarxa d’abastament d’aigua a disseminats de 
Tavèrnoles - sector el Raurell-” ✅ ✅ ✅
Aprovació de la sol·licitud d’incorporació, com a membre de ple dret a l’Associació de 
rutes del romànic ✅ ✅ ✅

Ple extraordinari de 3 de desembre de 2018

Aprovació inicial del pressupost per l’ exercici 2019 ✅ ✅ *

Aprovació de la modificació del pressupost núm.3/2018 ✅ ✅ *

Aprovació inicial de l’Ordenança general de subvencions. ✅ ✅ *

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d'Osona per 
l'actualització del Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua ✅ ✅ *

Ple ordinari de28 de gener de 2019

Aprovació definitiva del projecte “Nova xarxa d’abastament d’aigua a disseminats de 
Tavèrnoles -sector el Raurell-” ✅ ✅ *

Aprovació de l’inici de l'expedient per a la contractació de les obres de construcció de 
l’Espai cobert a la zona del Roquet de Tavèrnoles. ✅ ✅ *

Aprovació de l’expedient de contractació i del Plec de clàusules administratives 
particulars per a l’execució de les obres de construcció de l’Espai cobert a la zona del 
Roquet de Tavèrnoles.

✅ ✅ *

Aprovació dels annexes 2019 del conveni interadministratiu de col·laboració per a 
l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents 
programes de l’àrea d’atenció a les persones, signat entre el Consell Comarcal 
d’Osona i l’Ajuntament de Tavèrnoles.

✅ ✅ *

Aprovació de l'ampliació de la delegació de funcions tributàries en la Diputació de 
Barcelona i confirmar i clarificar l’abast d’anteriors acords de delegació. ✅ ✅ *

Aprovació de l'increment dels conceptes retributius del personal al servei de 
l’administració i dels membres de la Corporació. ✅ ✅ *

* La regidora d'ERC no va assistir al ple

* La regidora d'ERC no va assistir al ple

* La regidora d'ERC no va assistir al ple
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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: http://www.meteosona.com 

A través de Twitter amb informació diària: @meteotavernoles

Deixem enrere l’any 2018, un any que 
recordarem per com el més plujós des de que 
hi ha registres (2002). Han caigut 1.241 L/m² 
quan la mitjana és de 855 L/m², o sigui gairebé 
400 L/m² per sobre. 

Ha plogut de forma regular tots els mesos de 
l’any, però cal destacar els registres de pluja 
del més d’octubre totalment excepcionals amb 
278 L/m².

També cal fer una menció especial al mes de 
febrer amb 9 dies de neu i 36cm en total.

Pel què fa a temperatura la mitjana anual s’ha 
situat a 13,7ºC, 0,2ºC superior a la mitjana, 
o sigui dins la normalitat. No hi ha hagut ni 
màximes ni mínimes extremes que calgui 
destacar.

Al haver sigut un any tant plujós també ha fet 
que s’hagin produït més boires matinals amb 
un total de 65 dies, el tercer any amb més 
boira des del 2002. La mitja anual són 53 dies.

A continuació trobareu una taula resum amb 
les principals dades anuals i al costat la 
mitjana climàtica:

PARÀMETRE 2018 MITJANA 2002-2018
Tª MÀXIMA 35.2ºc 36.2ºc
Tª MÍNIMA -5,8ºc -7,5ºc
Tª MITJANA 13,7ºC 13,5ºC
DIES DE Tª<0ªC 46 63
DIES DE Tª>30ªC 47 48
PRECIPITACIÓ 1.241 L/m² 855 L/m²
DIES DE PLUJA 141 115
DIES DE TEMPESTA 32 26
DIES DE BOIRA 65 53
DIES DE NEU 10 5

Resum de l'any 2018
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Receptes Restaurant
Pastís de Truites

• 6 Patates pelades
• 2 cebes
• 8 carbassons
• 350gr Bacó 
• 30 ous
• Maionesa
• Tomàquet triturat de pot

Ingredients:Comencem!

Tallem les patates, la ceba, els carbassons i el 
bacó, un cop tallat agafem una paella amb un 
bon raig d’oli i posem la patata ,i quan estigui 
quasi feta hi tirem la ceba per fer la primera 
truita, un cop tot posat, batem 10 ous amb una 
miqueta de sal i després hi tirem la patata i ceba 
i ho barregem.

Posem la paella al foc i fem la truita de patata. 
Un cop feta la truita la posem amb un plat gran i 
l’untem amb maionesa. Tot seguit, fem la segona 
truita amb el mateix procediment però aquesta 
vegada de carbassó i ceba, i un cop feta la 
posem a sobre de la truita de patata i la tornem 
a untar amb tomàquet aquesta vegada. I per 
últim, fem la tercera truita de bacó, o si voleu de 
pernil o de carxofa… del que més us agradi, i un 
cop feta la posem a sobre de la de carbassó i… 
ja estarà!  

Nosaltres l’hem decidit acompanyar amb 
una amanida petita ja que el plat és força 
contundent. 

Esperem que us animeu a provar-ho, i si no 
podeu venir a provar-la al Nou Roquet!

Bon profit    ;)

Posar les galtes desossades el dia abans 
a macerar, rentar les galtes amb aigua, les 
posem en una cassola grossa en la qual es 
puguin coure, un bon raig d’oli, un de vinagre, 
els alls, el llorer, sal i pebre.

El dia següent les posem a coure amb tots 
els condiments fins que siguin ben rosses, 
després es talla la ceba i el pebrot prims. 

Es deixen coure junts i s’hi tira un bon raig de 
conyac i quan se l’ha begut s’hi tira aigua fins 
a cobrir-les, es deixa bullir fins que són ben 
toves, l’estona depèn de lo tendres que siguin. 

Quan siguin toves s’hi tira el tomàquet rallat, 
es deixa que es facin una mica i es treuen 
les galtes, es posen a part del suc i quan es 
poden tallar es tallen amb tres trossos cada 
una i es tornen a posar amb el suc que es 
facin una mica més per que agafin més gust i 
s’escalfin abans de servir.

Espero que us agradi, bon profit!

Receptes de la Memòria
Galtes de Vedella

Ingredients:

• 4 Galtes de Vedella desossades 
• 4 Alls sense pela
• 1 ceba grossa
• 1 pebrot vermell petit
• 2 tomàquets
• 2 fulles de llorer
• Conyac
• Aigua
• Sal i pebre

Per a 4 persones

Mª Rosa Roura

Per a 6 persones
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Gran enciclopèdia catalana, definició 
de mestre/a: Persona que ensenya una 
ciència, un art, un ofici, o té el títol per a 
fer-ho. 
No vull dir que aquesta enciclopèdia important 
i reconeguda tingui una errada, senzillament 
penso que s’hauria d’actualitzar o si més no, 
valorar aquesta entrada.

Fa uns dies vaig veure una conferència d’un 
mestre, en José Antonio Fernández Bravo, 
que em va fer pensar. Ell ens explicava la 
seva experiència a l’aula i com amb el pas 
dels anys va canviar la manera d’ensenyar, 
de veure, d’escoltar i de mirar als i a les seves 
alumnes. 

Explicava que un dia els va demanar que 
diguessin tres fruites. Aquests van respondre: 
Tres préssecs. Després d’aconseguir que 
diguessin tres classes de fruites diferents, 
pera, préssec i plàtan, al cap de pocs dies 
hi havia un problema que deia: Tinc tres 
peres i dos préssecs, quantes fruites tinc? La 
resposta de tots els alumnes va ser: Dos!

Fer de mestra és cert que comporta ensenyar 
diferents coneixements que els teus alumnes 
encara no han adquirit. S’han acabat, ja fa 
anys, les classes magistrals on l’única visió és 
la del mestre. 

La nostra tasca consisteix en crear curiositat 
per les coses desconegudes, despertar el 
neguit del saber, guiar als nostres alumnes 
perquè siguin capaços d’arribar allà on volen 
anar, acompanyar-los en el trajecte, orientar-
los, que facin deduccions, que es qüestionin 
les coses, que resolguin les hipòtesis inicials 
i si amb això no fos suficient, que siguin 
capaços d’aplicar aquests nous coneixements 
en altres contextos. 

Volem formar persones competents 
pel futur.
Des de fa qüestió d’un o dos anys, a primària 
i aquest any ja a secundària, s’ha canviat la 
forma de valorar els alumnes. Hem deixat 
d’avaluar el seu nivell de coneixement en les 
diferents àrees. 

Ara valorem l’assoliment de les competències 
que tenen en els diferents àmbits. Això em 
fa tornar a pensar en la conferència abans 
esmentada. Si volem alumnes, fills, persones 
competents, hi ha una única solució per totes 
les coses? Sovint els alumnes et sorprenen 
i t’ensenyen que no sempre hi ha una única 
opció per arribar a una bona solució.

Els adults tendim a simplificar-ho tot, fins a 
tal punt que esperem que els infants diguin o 
pensin el que nosaltres volem sentir. 

Sovint la seva visió o percepció de les coses, 
està allunyada de la nostra, però això no vol 
dir que ells estiguin errats, si són capaços de 
raonar i justificar el seu pensament. 

Si volem formar persones crítiques, capaces 
de pensar per si mateixes, arribant a les 
seves pròpies conclusions, fonamentades i 
contrarestades, hem d’acceptar la possibilitat 
que la resposta donada no sigui la que 
nosaltres com adults esperem rebre.

Com diu el mestre Jose Antonio Fernández a 
la seva conferència Todo lo que me enseñaron 
los ninos: L’adult és un nen empobrit.

La meva definició de mestra: 
Persona que aprèn cada dia dels 

seus alumnes.

Escola Mossèn Cinto
Definició de Mestre Lídia Garriga Artigas
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Amb aquest Codi QR podeu consultar aquesta 
i les anteriors edicions de «La Rella».

Naixements i defuncions

Naixements entre 01.07.18 a 28.2.19
Erola Serrabasa Capella
5.09.2018
Joana Carbonell Vilà
19.10.2018
Àlex de la Mora Aveni
10.12.2018
Ainet Cassany Planchart
13.02.2019

Defuncions entre 01.07.18 a 28.2.19
Cap

Cens homes a data 28.2.19: 159
Cens dones a data 28.2.19: 162
Cens total: 321

Ja fa dotze anys que dedico unes hores 
a la setmana a fer les feines de regidor a 
l’Ajuntament de Tavèrnoles. Dotze anys en els 
quals he sigut regidor, d’urbanisme, turisme, 
participació ciutadana, etc…. unes tasques 
que he procurat fer tant bé com he sabut. Amb 
errors i encerts com tot a la vida, però sempre 
des de la voluntat de fer que Tavèrnoles sigui 
un bon lloc per viure-hi, treballar-hi o visitar-lo i 
sobretot que ens el sentim nostre.

He format part de l’equip de govern en dues 
legislatures i una com a membre de l’oposició.
Des de les dues posicions, he après que, per 
tirar endavant un poble cal fer-ho entre tots, 
consultar als veïns, debatre, escoltar totes les 
opcions, arribar a acords i prendre decisions. 
No sempre és fàcil, a vegades les posicions 
són tant allunyades que no poden ser. Però 
tampoc passa res, es pot discrepar, sempre 
des del respecte. 

Com a càrrec electe, tenim el deure de 
representar als veïns que t‘han fet confiança i 
intentar desplegar els projectes proposats en la 
campanya electoral.

Seria molt recomanable que un cop a la vida, 
com a ciutadà de Tavèrnoles, ocupar el càrrec 
de regidor per entendre’n el funcionament, els 

temps dels projectes, els debats, pensar en el 
conjunt i sobretot els perquès de les coses. 

És una tasca que pot fer qualsevol persona 
que estigui interessada en millorar la qualitat 
de vida de Tavèrnoles. No cal tenir cap màster 
ni cap títol universitari, només tenir interès per 
el poble. Per les coses tècniques o legals ja 
tenim bons tècnics per assessorar-nos.

Després d’aquests anys, per mi, ara és el 
moment de deixar que noves persones, 
noves idees, noves maneres de fer entrin 
a l’Ajuntament, per tal de continuar aquest 
projecte que anem creant que es diu 
Tavèrnoles. 

Que no sigui regidor no vol dir que deixi de 
participar ens les activitats que es duguin 
a terme, des d’un altre paper continuaré 
treballant per aquest poble que estimo de 
veritat.

Vull agrair als companys del partit TAV i als 
veïns el suport rebut tot aquest temps, sense 
ells no hagués sigut possible. Finalment, 
desitjar molts encerts al nou equip de govern 
que sorgeixi en les properes eleccions.

Comiat ...
Pensant en Futur

Pep Garriga

AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES 
De dilluns a divendres de 9 a 14h, i dilluns de 16 a 20h. 

Per + info: 679 26 52 78 

DATES OSONA CENTRE: 
Presentació + inici: diumenge 24 de març a 

Folgueroles 
Final local: 7 dʼabril a Sant Julià 
Final comarcal: 27 i 28 de maig

 


