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ELS REIS
Varen portar la màgia d’uns instants
als ulls de cel i d’aigua dels infants,
als rostres on, de temps, no hi ha un somriure,
als cors desentrenats del goig de viure.

Pilar Cabot
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Salutació de l'alcalde

Informacions Municipals
Resultats del 9N a Tavèrnoles

Un total de 184 persones van participar a
Tavèrnoles en la consulta del 9N.
Un total de 172 tavernolencs van votar pel Sí/
Sí en la consulta del diumenge 9 de novembre,
que representa un percentatge del 93,5% dels
184 vots que al final s'han registrat. També hi
van haver 6 vots pel Sí/No (3,3%) i 1 vot pel
No (0,5%).

En cada editorial de La Rella he volgut destacar
algun fet que, o bé a nivell de poble o bé a nivell
més general, que prenia especial rellevança en el
dia a dia de tots nosaltres. En aquest cas potser
toca fer una breu pinzellada al que ha estat aquesta
darrera legislatura municipal.
Un legislatura que sens dubte ha estat marcada
per unes actuacions orientades clarament a les
persones, al cap i a la fi l’actiu més important que té
el nostre poble. Des de les diferents regidories s’ha
intentat que les persones fossin la prioritat número
1 d’aquelles petites actuacions que s’anaven duent
a terme; moltes d’elles sorgides de propostes fetes
pel propis veïns del municipi. Xerrades, tallers,
concerts, presentacions de llibres o classes de
gimnàs, de zumba i d’informàtica han tingut cabuda
en la programació habitual del municipi; i sobretot
l’aposta per “Els Dilluns al Centre” i per l’”Aula
Educativa” que tan bona acollida han tingut entre
els usuaris.
No voldria oblidar-me, però, d’inversions importants
fetes durant aquest període que han ajudat a
transformar la fesonomia del municipi com ara
l’arranjament del C. Montseny, l’adequació de la
cruïlla d’accés al nucli, la recuperació de zones
verdes o la reforma de l’entorn de l’Església de
St. Esteve de Tavèrnoles. D’altres inversions han
anat orientades a la millora de serveis bàsics com
les xarxes d’aigua potable, de clavegueram, de
fibra òptica, a l’ampliació del cementiri municipal
o a l’arranjament de nombrosos camins rurals.
Això sense deixar de banda la construcció d’un
Centre Cívic i sobretot la capacitat d’haver-lo sabut
dinamitzar i omplir de contingut per a les persones
de Tavèrnoles.
Durant aquesta legislatura s’ha treballat també a
fons per poder aprovar el POUM, actualitzant les
antiquades normes urbanístiques del municipi, i
definint un model de poble més adequat als temps
que corren.
En definitiva crec que puc concloure que el proper
mes de maig tancarem una legislatura amb molta
feina feta des de l’Ajuntament. Per part meva
només em queda agrair-vos que m’hàgiu permès
ser el vostre alcalde durant aquests quatre anys; ha
estat un veritable plaer haver pogut estar al vostre
servei. Gràcies de tot cor.

Pel que fa a la resta de butlletes hi van haver 4
vots en blanc (2,2%) i 1 vot recollit sota el nom
d'"Altres" (0,5%).

Tavèrnoles ja disposa del Mapa de Patrimoni Cultural
Amb el Mapa de Patrimoni Cultural s'han
inventariat 203 elements del patrimoni cultural
i natural del municipi.
La Diputació de Barcelona ha lliurat el
Mapa de Patrimoni Cultural de Tavèrnoles
a l'Ajuntament; un document que recull
un total de 203 elements el 63'5% dels
quals corresponen a patrimoni immoble
(edificis, conjunts arquitectònics, elements
arquitectònics, jaciments arqueològics i obra
civil), un 1'5% és moble (col·leccions, objectes
i elements urbans), un 9% són elements
documentals (fons documentals i d'imatges),
un 13% immaterial (manifestacions festives,
tradicions orals, música i dansa, costumari i
tècniques artesanals) i un 13% natural (zones
d'interès natural i espècimens botànics
singulars).

Aquest Mapa ha estat realitzat per tècnics de la
Diputació de Barcelona amb la col·laboració de
diferents veïns de Tavèrnoles i de l'Ajuntament
que han aportat els seus coneixements fruit
de la seva recerca.
El Mapa del Patrimoni Cultural local té per
objecte la recollida exhaustiva de dades sobre
el patrimoni cultural i natural d'un municipi i la
seva valoració, permetent així que l'Ajuntament
estableixi mesures per garantir la seva
protecció i conservació, així com planificar la
seva rendibilització social.
MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL
Memòria Tècnica
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Fotografia de la benedicció de les campanes de Sant Esteve, any 1957
(facilitada per Teresa Funoll).

A principis de la dècada dels anys 70, es va construir la carretera BV-5213 per a poder
arribar al Parador de Turisme de Sau, inaugurat l’any 1972. Aquesta carretera, que
travessa tot el municipi, va obrir noves oportunitats d’ocupació als habitants de
Tavèrnoles, que fins aquell moment havia estat un poble eminentment agrícola i
ramader. L’any 1972, van entrar en funcionament el restaurant de Fussimanya i les
piscines del Roquet, que van obrir un restaurant uns anys després; l’any 1991, es va
inaugurar can Colomer, regentat per la família que durant dècades havia portat can
Janot, l’únic restaurant que llavors hi havia al poble. L’any 1987, el Banús va ser
habilitat com a equipament de turisme rural, convertint-se en pioners a Osona i, anys
després, el mas Sabaters i can Janot.
Va ser també durant la dècada dels anys 70 del segle passat, quan el nucli de
Tavèrnoles va créixer en direcció nord respecte al casc antic, fins a arribar a la
carretera BV-5213, i es va desenvolupar el barri residencial del Roquet, a poca
distància del poble. També va ser en aquesta època quan es van construir les diverses
cases a Fussimanya.

Extracte de la Memòria del Mapa
Link a Web del Mapa:

3.3. INTRODUCCIÓ TOPONÍMICA, L’ESCUT MUNICIPAL I LA BANDERA
Toponímia:

El topònim de Tavèrnoles es troba documentat al segle X com Tavernulas. Es tracta
d’un mot que prové del llatí tabernulas, “petites tendes” o “tavernes”, en referència a
les parades en la via romana d'Ausa a Barcino, coneguda com Strata Francisca
(BOFARULL i TERRASES, M. 1991: 24).

La Rella de Tavèrnoles Nº31

Índex

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.”

Sortida Jove a Port Aventura

El diumenge 16 de novembre de 2014 es va
realitzar la sortida de Tavèrnoles Jove a Port
Aventura amb gran èxit!
Des de l'Ajuntament de Tavèrnoles i el servei
de Tavèrnoles Jove s'ha organitzat la sortida a
Port Aventura, juntament amb els ajuntaments
de Sant Julià de Vilatorta i Vilanova de Sau
per a tots els joves de més de 14 anys. El preu

de l'entrada anava a càrrec de cada jove i els
ajuntaments pagaven el transport amb bus.
Les inscripcions van ser nu èxit i finalment
es varen haver de contractar dos busos: un
exclusivament pels joves de Tavernoles i
Vilanova de Sau amb un total de 33 participants,
i un altre pels de Sant Julià amb 39 participants.
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Informacions Municipals
Millora el servei al ciutadà mitjançant e-SET
Des d'aquest mes de gener de 2015,
l'Ajuntament de Tavèrnoles funciona en totes
les seves àrees amb el sistema e-SET
L'e-SET és un model de treball completament
innovador que conjuntament amb els serveis
electrònics prestats pel Consorci AOC permet
optimitzar esforços, incrementar la relació
electrònica de l'administració amb el ciutadà,
millorar-ne el servei i alhora gestionar tota la
documentació de l'ajuntament de forma digital
des de qualsevol punt del món. El servei e-SET
està prestat pel Consorci d'Administració
Oberta de Catalunya.
El sistema està basat principalment en
la digitalització interna dels ajuntaments
i la potenciació de les eines servides pel
Consorci AOC, mitjançant la transformació
del funcionament diari dels ajuntaments
amb la implantació d'un mètode de treball
estandardarditzat i procedimentat de forma
compartida per tota l'organització.
En el cas de l'Ajuntament de Tavèrnoles
la implementació de l'e-SET ha donat uns
indicadors molt positius, fins al punt que des
des serveis de consultoria de l'AOC se la

El web de Tavèrnoles revalida el Segell Infoparticip@

Aprovació POUM

L'alcalde, Carles Banús, va rebre el distintiu
de mans de la vicepresidenta del govern, Sra.
Joana Ortega.

El 14 de gener es va aprovar el POUM amb
els vots favorables dels grups de CiU i ERC,
mentre que dos dels regidors de TAV van
abstenir-se i el tercer va votar-hi en contra.

Barcelona (UAB).
El web de Tavèrnoles no només va revalidar
el segell adquirit en l'edició anterior, sinó que
va incrementar notablement els indicadors,
passant del 78% al 95%, i essent el municipi
de menys de 1.000 habitants amb una millor
puntuació.
Des de l'equip de govern es valora molt
positivament haver revalidat el segell
Infoparticipa@ posant de manifest la
importància que té la pàgina web municipal
com a eina de transparència i comunicació.

En un acte celebrat el passat 22 de desembre
al Palau, 67 ajuntaments de Catalunya van
rebre el segell a la qualitat i transparència dels
seus webs municipals.
Entre ells el web de Tavèrnoles que ha
assolit el 95% dels indicadors de qualitat i
transparència fixats pel pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania
Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de

El ple extraordinari celebrat ahir al vespre
presentava com a únic punt de l'ordre
del dia l'aprovació provisional de Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
de Tavèrnoles. Els documents de l'aprovació
provisional recullen modificacions respecte
als de l'aprovació inicial motivades per les
al·legacions presentades i pel informes
efectuats pels diferents organismes oficials.
Aquestes modificacions, a grans trets, són la

considerat un cas d'èxit en la implementació
del mateix ja s'ha aconseguit reduir el temps
d'execució del projecte a 4 mesos.
A nivell de dades més representatives,
l'Ajuntament de Tavèrnoles inicialment tenia
491 documents digitals i actualment en té
1538, i de no signar res en digital s'ha passat
a signar més de 160 documents en només
4 mesos. Un fet rellevant és també és la
notificació electrònica on s'ha arribat a més
d'un centenar de notificacions via e-NOTUM.
Des de l'equip de govern es valora molt
positivament
aquesta
implementació
d'aquest sistema de treball que ha permès
l'estandarització i a la digitalització dels circuits
interns de l'Ajuntament, guanyar en seguretat
documental i augmentar l'eficiència dels
treballadors i la transparència entre ciutadans
i administració.
Els resultats finals de la implementació,
juntament amb els de l'Ajuntament de Gurb,
van presentar-se públicament durant un acte
al Consell Comarcal d'Osona amb l'assistència
de representants de l'AOC i la Diputació de
Barcelona.
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reducció d'àmbit en les zones urbanitzables
que suposen una disminució del sòl
urbanitzable del 35% en els dos sectors del
Roquet i del 40% en el sector dels Plans
de Can Riera, on es desclassifica un dels
dos plans parcials previstos en l'aprovació
inicial. Pel que fa a la zona de sota el Jutglar
del sector del Roquet Sud també s'ha reduït
considerablement l'àmbit (passant de 5.600
m2 a 2000 m2) i limitant-ne l'ús a zones verdes
i, si s'escau, a zona d'equipaments amb una
superfície màxima de 500 m2.
Pel que fa al sector de Fussimanya, que queda
classificat com a Sòl Urbà No Consolidat (tal
i com ja es preveia en l'aprovació inicial), s'hi
han modificat alguns aspectes de vialitat i de
superfície màxima d'edificació de la zona d'ús
hoteler.
El POUM es va aprovar amb el vot favorable
dels regidors de l'equip de govern i del regidor
d'ERC. Pel que fa als regidors de TAV aquests
van votar individualment: els regidors Pep
Garriga i Pep de la Mora van abstenir-se,
mentre que la regidora Núria Serra va votar-hi
en contra.
Amb l'aprovació provisional del POUM es
posa fi als tràmits per part de l'Ajuntament
de Tavèrnoles, a l'espera que la Comissió
d'Urbanisme en faci l'aprovació definitiva.

La Rella de Tavèrnoles Nº31
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Presentació del llibre

La Rella de Tavèrnoles Nº31

6

Molta participació en les diferents activitats de Nadal a Tavèrnoles

"Tavèrnoles fa el pessebre"

La novetat d'enguany va ser una cronoescalda
nocturna fins al Mirador de Tavèrnoles del dia
1 de gener.
Un any més des de l'Ajuntament de Tavèrnoles
es van organitzar un seguit d'activitats
coincidint amb les dates nadalenques,
orientades a diferents col·lectius, però posant
especial èmfasi en les activitats infantils.

L'acte, que va estar presidit pel conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, va comptar amb
més d'una seixantena d'assitents que van
omplir la sala de plens de l'Ajuntament de
Tavèrnoles.

El dia 28 de desembre els més menuts van
poder donar la carta de Reis i fer els darrers
encàrrecs al Patge Reial que puntualment
va acudir a la seva cita amb els habitants de
Tavèrnoles. El mateix 28 al vespre va tenir
lloc la tradicional Quina Popular, enguany
al Restaurant Colomer, on es van repartir
diversos premis als que van cantar línies i
bingos.

La primera edició de la cronoescalada nocturna
va comptar amb 15 agosarats participants que
van haver de salvar un desnivell de gairebé
100 metres entre el camp de futbol i el Mirador
de Tavèrnoles; un recorregut que estava
indicat amb espelmes i que donava un atractiu
especial a la cronoescalada.

Finalment el dia 5 de gener van arribar els
Reis d'Orient que van poder conversar amb
tots els infants presents, obsequiant-los amb
una bossa de llaminadures a l'espera de rebre
la resta de regals durant la Nit Màgica.

Des de la regidora de cultura es vol aprofitar
per agrair a tots els veïns que van participar
i col·laborar activament ens les diverses
activitats i tallers.
Els tallers infantils van tenir molt bona
acceptació. El primer dia els més menuts
van fer un taller de cuina ajudats per les
àvies de Tavèrnoles, una bona activitat
intergeneracional que va deixar a tothom
satisfet i atipat. També hi ha haver un taller
de fanalets on una vintena de nens i nenes
van deixar enllestit el fanalet per poder rebre
els Reis d'Orient. L'últim dels tallers va ser de
manualitats i pintura.

El món del pessebrisme es va reunir el 10 de
gener a Tavèrnoles per la presentació de llibre
"Tavèrnoles fa el pessebre"; un llibre que
recull les fotografies de la Mostra de Fragments
de Pessebres de l'any passat i que compta
també amb els poemes que Pilar Cabot va fer
per a l'ocasió.
L'acte va començar amb la intervenció de
l'alcalde, Carles Banús, que va agrair la
col·laboració de totes les parts que han fet
possible l'haver pogut tirar endavant l'edició
d'aquest llibre.
Banús també va destacar la rellevància que
està adquirint la Mostra any rere any dintre del
món del pessebrisme, així com a la importància
que té per al municipi de Tavèrnoles aquesta
exposició.
Per la seva banda la poeta Pilar Cabot es va
mostrar molt satisfeta d'haver pogut formar
part d'aquest projecte col·lectiu, fet que li va
permetre endinsar-se en el món del pesebre i
conèixer de primerà mà alguns dels tallers dels
pessebristres, uns autèntics aparadors d'art.
El pessebrista tavernolenc Josep Pagespetit
va felicitar-se pel fet d'haver pogut incorporar
d'una manera ben natural l'art de la poesia
als pessebres i va concloure que la Mostra
de Fragments de Pessebres de Tavèrnoles

Link a Vídeo :

Link a Fotos :

suposa una innovació sense precedents dintre
del món del pessebre, ja que els obre al visitant
i en permet una observació des de tots els
punts de vista.
L'acte es va cloure amb la intervenció del
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, qui
va lloar la creativitat i la capacitat d'innovar,
remarcant que exposciinos com la de
Tavèrnoles demostren que el pessebre és una
tradició que s'està modernitzant per convertirse en moderna.
El conseller va felicitar l'Ajuntament de
Tavèrnoles per haver apostat per la tradició
pessebrista, així com per l'edició del llibre
"Tavèrnoles fa el pessebre".
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Posteriorment el conseller Mascarell va
poder visitar l'exposició i seguir les atentes
explicacions que de cada fragment li feien en
Josep Pagespetit i els diferents autors de les
obres.
Amb anterioritat a l'acte de presentació el
conseller Ferran Mascarell va signar el llibre
d'honer de l'Ajuntament i va reunir-se amb
l'equip de govern per parlar de la situació actual
del municipi i va poder conèixer de primera
mà algunes dels assumptes en matèria de
cultura que actualment s'estan treballant des
de l'Ajuntament.
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Nadal a Tavèrnoles

Pressupostos municipals pel 2015

El ple municipal del passat 27 d’octubre va
aprovar per unanimitat els pressupostos de
l’Ajuntament de Tavèrnoles per a l’exercici del
2015 i que ascendeixen a 320.977,76 euros.
Aquests pressupostos suposen, pel que fa
a pressupost ordinari, un increment del 12%
respecte al de 2014.
Les inversions previstes per al 2015
ascendeixen a 47.556 € i es contempla, entre
d’altres inversions, l’adequació d’un parc
infantil, la construcció d’una porxada a la
façana de ponent de l’ajuntament, la substitució
de lluminària LED i l’estesa de fibra òptica.

Tavèrnoles recull 178 euros per La Marató de TV3
La regidoria de Benestar Social va organitzar
una xocolatada popular per recollir fons per
La Marató de TV3 que va comptar amb la
participació d’una cinquantena de veïns de
Tavèrnoles.
8

La xocolatada va tenir lloc el passat 14 de
desemebre i en total es van recollir 178 € que
han anat destinats integrament a La Marató
de TV3 que aquest any estava dedicada a les
malalties del cor.
Durant la xocolatada es van gravar
diferents imatges dels assistents
recolzant la iniciativa.
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El Centre d’Informació de les Guilleries-Savassona a Tavèrnoles rep el
distintiu SICTED com a segell de turisme de qualitat
El dimecres 18 de febrer, a la Casa Llotja de
Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona,
Tavèrnoles va rebre el ditintiu SICTED 2014
com a segell de turisme de qualitat.
El Centre d’Informació de les GuilleriesSavassona situat a l’Ajuntament de Tavèrnoles
ha estat reconegut per primer cop amb el
distintiu SICTED. Aquest segell de turisme de
qualitat reconeix l’esforç i el compromís amb la
qualitat i la millora contínua en l’àmbit turístic.
Juntament amb el Centre d’Informació de
Tavèrnoles, 65 empreses i serveis turístics de
la Comarca d’Osona i un total de 432 de totes
les comarques barcelonines han obtingut o
renovat aquest segell de qualitat SICTED en
l’edició d’enguany

Informacions Municipals
Finalitzen les obres d’arranjament del carrer Montseny
El passat mes de desembre van finalitzar les
obres d’”Arranjament del Carrer Montseny i
millora dels serveis existents” que han tingut un
cost de 170.000 € i que han estat executades
per l’empresa Certis Obres i Serveis.
Aquestes obres han suposat la creació d’una
vorera de 2 metres d’amplada a la banda de les
cases així com l’ordenació d’una quarantena
de places d’aparcament en fila de 2,5 metres
d’amplada a la banda oposada, quedant una
secció central per a la circulació de vehicles.
L’actuació també ha suposat definir un sentit
únic de circulació del carrer, entrant per la la
zona de la cruïlla d’accés al nucli fins al Centre
Cívic, l’enjardinament de diferents espais al
llarg del carrer, així com la col·locació de bancs
i papereres.
L’obra ha contemplat també la construcció
d’una escala des del carrer Montseny cap la
zona d’aparcament del carrer de l’Església amb
l’objectiu de comunicar peatonalment els dos
carrers i potenciar l’ús d’aquest aparcament
ubicat al costat del cementiri.
Finalment s’han substituït els antics fanals del
carrer Montseny per lluminàries amb tecnologia
LED, fruit del compromís municipal en matèria
de sostenibilitat ambiental, i s’han incorporat
nous serveis com ara la recollida d’aigües
residuals i pluvials, i una canalització de fibra
òptica al llarg de tot el carrer.
El finançament de l’obra s’ha fet a través del
Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la
Generalitat de la Catalunya i amb fons propis
de l’Ajuntament de Tavèrnoles, sense que
hagi calgut contribucions especials pels veïns
afectats.
Amb aquest arranjament del carrer Montseny el
municipi guanya en ordenació de l’espai públic,
diferenciant clarament els usos peatonals
i de vehicles, i al mateix temps suposa un
embelliment molt necessari de l’entrada del
nucli urbà.
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La balma de la Riteta

Antoni Vilà

Aquest indret, conegut per alguns, però ben
desconegut per altres, especialment el més
joves, és molt proper al poble de Tavèrnoles.
Per entendre una mica la història d’aquest lloc
cal situar-se en els anys posteriors a la Guerra
Civil, anys difícils i de penúries per a molta
gent.
La balma de la Riteta era un lloc on
es concentraven un grup de persones
(especialment homes) que malvivien de les
almoines que els donaven la gent de les
masies, però curiosament aquest indret se’l
recorda pel nom d’una dona, la Riteta, que
sembla que era la que duia la veu cantant.

La Rella de Tavèrnoles Nº31
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majoria dels conills que naixien i ja l’havien
portat a una casa de Folgueroles i sempre
tornava. Finalment van decidir donar-lo als
pòtols de la balma i segons sembla ja no va
tornar mai més, segurament se’l van cruspir.
Curiosament, aquest no era l’únic indret del
poble on vivien pòtols o captaires.
No gaire lluny, a la baga del Roquet, en una
altra balma, de la qual des de Serrabou veien
el fum, sembla que hi vivia un matrimoni, en
Juan i la Maria, un home de veu molt potent
que, quan el vent bufava de ponent, el sentien
La balma, situada sota una gran roca a la baga des de Can Ton Xic, i per això l’anomenaren
de Torrents, queda just en línia recta davant “el gramòfon”.
del poble de Tavèrnoles. Per arribar-hi, podeu Segons sembla aquest tal Juan era capità
agafar el corriol que surt del camp de futbol tot de l’exercit roig i per aquest motiu i acabada
passant pel damunt del torrent fins a trobar el la guerra vivia amagat en aquesta balma.
Probablement aquest era el que anava per les
camí del Foquers.
Aquí aneu a la vostra esquerra i a menys de cases dient “sóc en Juan de Vic”.
100 metres veureu, a la dreta, un gros bloc de
pedra. Passat el bloc es pot intuir un camí a la
dreta, que pel mig dels arbres puja tot dret cap
a la gran roca que amaga la balma. La balma
no és gaire alta, però encara es pot veure el
sostre ben fumat.
Per aquest indret, antigament, hi passava un
camí que anava a Folgueroles i alguns veïns
i veïnes de Tavèrnoles recorden que a la
balma hi vivia un tal “Tipasses”, entre d’altres
homes, la “Riteta”, i també algunes criatures
que segons deien: “si anessin netes i ben
pentinades no eren pas lletges”.
Diuen que habitualment feien molt de rebombori
i es barallaven sovint, moltes vegades a causa
dels efectes de l’alcohol, un dels pocs remeis
que tenien per fer-se passar el fred i les penes.
Fins i tot es podien sentir les baralles des Actualment, tot això no són més que històries i
del mateix poble, per la proximitat i la manca anècdotes passades, però actualment encara
hi a un indret a Tavèrnoles on algun pòtol o
d’altres sorolls.
Segons sembla, a la Casanova de Serrabou bohemi hi passa alguns dies; aquí en teniu una
hi tenien un gat molt gros i no sabien com foto.
desempallegar-se’n, ja que es menjava la

Insolafrica
Insolàfrica és una organització sense ànim
de lucre, constituïda oficialment l’any 2011.
Després d’una estada de la Núria Pagespetit
en cooperació sanitària a l’Àfrica Subsahariana,
concretament a Camerun, es detecten grans
necessitats tant en atenció en salut, com en
la formació dels professionals que hi treballen,
conjuntament amb les deficients estructures
sanitàries.
Paral·lelament es dóna l’oportunitat a una noia
camerunesa de 17 anys que volia estudiar
medecina, i que no tenia cap possibilitat, de
fer els estudis a Catalunya.
Es van convalidar els seus estudis i va fer
la selectivitat. Ha fet una grau superior en
radioteràpia i espera poder entrar aviat a
medecina.
A partir d’aquí, la Núria implica en Jordi, els
dos fills, l’Albert i la Teia, i es decideix crear
l’associació Insolàfrica amb l’objectiu de
compartir, treballar i col·laborar amb la població
camerunesa.
Les àrees d’actuació d’Insolàfrica són les
següents:
Formació de professionals de la salut,
principalment professionals d›infermeria.
Ajuda humanitària.
Actualment ja tenim part de l’escola construïda,
però encara falta molt per fer.
El curs passat va sortir la primera promoció
d’auxiliars d’infermeria, i aquest curs a part dels

Link a Web :

auxiliars també ha començat el primer curs
d’infermeria (3 anys) i es preveu que el curs
vinent tindrem aproximadament 120 alumnes
en total.
El projecte és una realitat, també gràcies a
les aportacions de socis, donants esporàdics,
empreses i entitats.
A final de gener va sortir de Barcelona un
contenidor carregat amb donacions de material
sanitari, de roba, de sabates, d’ordinadors,
d’impressores i de fotocopiadores ... i que
arribarà a Camerun aproximadament d’aquí un
mes i mig.
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Al nostre web d’Insolàfrica: www.insolafrica.org ,
podeu seguir el nostre procés i si voleu sereu molt
benvinguts com a socis, ja que falta molta ajuda.
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Racons de la nostra Història

Montserrat

Imma Aurich

Quan vinc com pelegrí en grat romiatge
a dalt d’eixos turons on tens estatge
oh temple venerat!
borbolla en el meu cor dolça alegria
i pren esplai i goig l’ànima mia,
com mariner que arriba al port aimat.

Dels pòrtics del convent fins a l’arcada
puja l’aroma fresca i delicada
dels tells i romanins;
i en les cel·les i ermites solitàries
ressonen a tota hora les pregàries
dels monjos, escolans i pelegrins.

Amb l’alè dels boixars i ginesteres
que coronen els pics d’eixes cingleress’
eixamplen mos pulmons;
i en la ferum placenta i muntanyana,
respiro de la pàtria catalana
les santes i formoses tradicions.

Aquí tot l’any reviu la primavera,
que el verdum, el pinsà i la cadernera
saluden sempre al sol;
i a la nit, quan s’adormen tot a la una
arran del monestir a clar de lluna,
hi refila sos cants el rossinyol.

Aquí vola a pleret la fantasia;
la mirada s’eixampla i s’extasia,
i bat alegre el cor;
l’ànima al cel s’aixeca i es transporta
i la fe es divisa i es conforta
amb la dolça pregària de l’amor.

No hi ha estada més bella i més xamosa
que l’ombra regalada i deliciosa
d’aquests obacs gegants;
aquí on com anyells dintre la pleta,
sempre ens vetlla la Verge Moreneta,
la Patrona gentil dels catalans.

Aquí tot és formós. La imatge bella
de la Verge asseguda en la capella
ens postra reverents;
l’eixerida i devota escolania
ens allunya la pena, amb l’harmonia
de sos càntics i notes eloqüents.

Oh beneït Montserrat! Quan les cingleres
es fonen en les boires més lleugeres,
i ta potent arrel
apar que en el rocam fins es desferra,
sembla talment que t’alces de la terra
per fugir i aixecar-te cap al cel!
Antoni Bori i Fontestà
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El trovador català (1892)

Bona cacera
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CAÇADORS SI O CAÇADORS NO

Benvolguts veïns, us torno escriure quatre
línies per comentar-vos algun tema de cacera.
En primer lloc, comentar-vos que la present
temporada de caça del senglar ha estat molt
bona i hem aconseguit un record de captures
de la colla del senglar de les Guilleries amb 193
senglars, que són molts senglars.
Tot i això, us vull fer reflexionar sobre la cacera
i sobretot la caça del senglar en l´actualitat.
Durant aquesta temporada, hem estat notícia en
molts mitjans de comunicació; diaris , televisió,
…. No fa gaires dies, en un diari comarcal sortia
un escrit d´un naturista en el que comentava
que va anar d´excursió en un indret idíl·lic de
la comarca, de tants que n´hi han , en el que
quan van començar a caminar troben un rètol
en el que s´els avisava que s´hi realitzava una
batuda al senglar per la colla d´aquella zona.
Al cap d´una estona, sentent els lladrucs de
gossos, trets,.. segueixen caminant, després
troben sang, tot es tresbalsa, ja no és idil.lic,
perilla la seva integritat , etc… . Al cap de pocs
dies, surt per la televisió un reportatge, en el
que els pagesos es queixen dels danys produits
a la ramaderia i a l´agricultura per voltors i
senglars, en el que es reconeix que encara que
els caçadors som els reponsables de la gestió
cinegètica dels senglars, és necessaria la

Joaquim Montañà

Membre de la Colla del Senglar de les Guilleries

implicació d´altres sectors, ja que els caçadors
encara tenim un mitjana d´edat més alta que la
dels pagesos, i reconeixen els nostre esforç.
La meva reflexió, és que al bosc hi cabem tots.
Senyalitzem les batudes i d´aquesta manera
les persones que volen passar-hi en tenen
coneixement i no els hi ha de passar res, però
saben que hi som. Per altra banda, intentem
gestionar la població de senglars per tal que
no produeixin danys a l´agricultura, accidents
de trànsit,…, és a dir, una funció social, i a més
actualment estem obligats anar a caçar quan
hi ha danys, sense cobrar res. Ja se que això
és complicat de combinar-ho, però la gent que
no ens volen, que faran? es faran càrrec dels
danys a l´agricultura i dels accidents de trànsit,..
De la mateixa manera que els caçadors ens
posem en la pell de la gent que volta pel bosc
i intentem adaptar-nos i provocar els menys
inconvenients possibles, també ens agraderia
que quan la gent vegi les plaques de batuda
del senglar, entengui la funció que estem
desemvolupant.
Ara toca a cadascú reflexionar sobre aquest
tema. Per últim, dir-vos que hem passat una
altra temporada de caça, no hem pres mal,
hem disfrutat molt practicant la nostra afició i
esperem que la poguem seguir gaudint.

Coordinadors de “La Rella”
Festa dels 10 Anys de La Rella

Link a Vídeo :

Jordi Vila
Dani Crous
Pep Garriga

En primer lloc volem donar les gràcies a tots
els col.loaboradors per haver fet possible, que
enguany haguem pogut celebrar els 10 anys
de La Rella.

Un reconeixement que ens va fer una especial
il.lusió, va ser l’any 2008, quan la Rella de
Tavèrnoles va ser una de les tres publicacions
finalistes al premi Arrels dins el marc de premis
de comunicació local de Catalunya, convocats
No hauríem arribat fins aquí, sense la implicació per la Diputació de Barcelona. O sigui que
de moltes persones, cadascú, amb el temps alguna cosa devem estar fent bé oi?
que ha tingut i amb la continuïtat que ha cregut Editar tres cops a l’any aquest butlletí no és
oportuna, ha anat aportant el seu gra de sorra, fàcil, ho sabem prou bé els que avui fem de
escrivint sobre el què coneix, del què li agrada coordinadors i també els que ens han precedit.
parlar; de llibres, de cinema, de fotografia, fent Empaitar la gent perquè t’enviï el seu escrit
un dibuix, una foto, un vers, una recepta de és ja, una tradició que penso que no hem de
cuina, un remei, de política, un sentiment, un deixar perdre, o si? però bé, com que val més
misteri, de caça, de meteorologia, de pagesia, tard que mai i els resultats són prou bons, i de
entrevistes, reportatges, de submarinisme....i ganes no ens en falten us seguirem empaitant.
tantes d’altres coses que han ajudat a completar
aquest butlletí municipal durant aquests 10 Per acabar donar les gràcies a l’equip de
anys.L’orígen de la Rella però, l’hem d’anar a govern actual i als que l’han precedit, per
buscar uns anys abans.
apostar fermament en aquest butlletí, que ha
sigut i ha de continuar sent una eina bàsica,
L’any 2000, un grup de veïns de Tavèrnoles, perquè els veïns de Tavèrnoles, es puguin
van promoure que la revista Banda i Banda de expresar lliurement.
Roda de Ter (aqui sobre hi han els exemplars
per si algú els vol consultar), inclogués un Felicitats a tots i Visca La Rella!!!
apartat de Tavèrnoles.
Així, durant unes 13 edicions ens vam anar
entrenant i ampliant-ne el contingut, fins que el
Juliol del 2004 l’equip de govern de l’Ajuntament
de Tavèrnoles decideix que editar el seu propi
butlletí, que se li va posar de nom La Rella. Les
dues primeres edicions de la Rella, apareixia
bàsicament informacions municipals. Però a
partir de la tercera edició ja va anar agafant el
format que tenim actualment.
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Aprovació Provisional del POUM
El passat 14 de gener es va fer l’aprovació
provisional del POUM.
Va quedar aprovat amb 4 vots a favor ,2
abstencions i 1 vot en contra.Cal dir que els 7
regidors van donar suport pel que fa al tema de
Fussimanya.
Durant els últims anys els veïns hem estat
treballant per legalitzar de forma definitiva
Fussimanya i deixar enrere la situació en la
que ens trobem.
Es per això que volem mostrar la nostra
satisfacció per l’aprovació del POUM, que deixa
a Fussimanya com a sòl urbà no consolidat per
passar a sòl urbà un cop realitzades les obres
d’urbanització.
Donar les gràcies a tothom pel treball , l’esforç
i la confiança ,que a la fi ens han portat a la fita
que ens havíem proposat.

Associació de Veïns de Fussimanya

La Rella de Tavèrnoles Nº31

Poesia de Catalunya

Mentes poderosas

Autora - Alexandra Bracken

És un llibre que de moment
només està editat en castellà.
Tracta d’un futur en què els
adolescents d’Estats Units
es moren d’una malaltia
misteriosa i sense remei.
I els pocs que queden
desenvolupen uns estranys
poders. Els adults, com que
tenen por del que puguin
fer, els tanquen dintre d’un
camp de refugiats, on se’ls
prohibeix fer servir els seus
poders.
Segons el seu poder, els
classifiquen en blau els
telequinètics,
groc
els
adolescents
que
poden
controlar l’electricitat, vermell
els piroquinètics, taronja els

Intel·ligència Emocional
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Autoestima alta

L’autoestima és el sentiment de ser apte per a
la vida i de tenir totes les eines per resoldre
totes les situacions que depenguin de mi, la
base fonamental de la meva autoestima és
viure conscientment, és a dir, fer tot el possible
per viure al més a prop de la realitat possible,
sabent diferenciar entre la realitat i les meves
fantasies. Un altre aspecte fonamental és
acceptar tal com sóc. Tenir un sentiment
d’autoacceptació consisteix a negar-me a
mantenir una relació de rivalitat amb la meva
pròpia experiència.
El nivell de la meva autoestima no pot ser més
alt que el nivell de la meva autoacceptació.
Com menys lluito contra mi, més m’accepto.
Cada cop que accepto que tinc virtuts, que
tinc capacitats, que accepto els meus punts
positius, que estic
content de disposar
de recursos, la meva
autoestima
s’eleva.
Com més activament
visc, com més accepto
les
responsabilitats
per a les decisions
que prenc, com més
assumeixo els meus
propis
sentiments,
com més lluito per
aconseguir els meus
objectius, més a prop

Mar Crous

que controlen les ments i
verds els genis.
La Ruby, amb tan sols 10
anys, és traslladada al camp
de Thurmond, un dels més
estrictes i importants del país,
on ella aconsegueix passar
per verda durant sis anys per
conservar la vida.
Quan aconsegueix escapar
de Thurmond, coneix la Zu,
en Chubs i en Liam, un grup
d’adolescents que es van
escapar d’un altre camp.
Alexandra Bracken és editora
i ha escrit la saga de Mentes
poderoses , que va seguit de
Nunca olvidan, que sortirà a la
ventda el proper maig i In the
afterlight, del qual encara no
ha sortit la data de publicació.

Montserrat Sala
Herboristeria l’Espiral, Folgueroles

estic d’estimar-me i de valorar-me i, per tant,
més a prop estic d’una autoestima alta.
Sempre que manifesto al món el que penso,
el que valoro i el que sento, sempre que
sóc coherent entre els meus sentiments i
les meves conductes, sempre que visc de
forma autèntica, sempre que sóc sincer
amb mi mateix respecte a allò que penso i
sento, la meva autoestima puja i em fa sentir
estupendament.
A mesura que dono suport a l’autoestima dels
altres, a mesura que accepto que els altres són
diferents de mi i que tenen les seves pròpies
opinions, desitjos i sentiments, a mesura
que sóc respectuós amb ells, benvolent i
compassiu, a mesura que aprenc d’ells, la
meva autoestima és cada vegada més sòlida
i estable.
Què faràs a partir d’ara? Doncs començaràs
a parlar dels teus objectius aconseguits, dels
teus encerts, de les teves capacitats sense
sentir-te avergonyit. També seràs capaç de
parlar lliurement dels teus errors, de les teves
imperfeccions.
No necessitaràs demostrar que ets perfecte,
reflectiràs en la teva mirada l’amor que sents
per la vida, no estaràs en guerra amb tu
mateix, tot tu estaràs més relaxat, la mirada
et brillarà, estaràs més obert a experimentar
i seràs més flexible davant els desafiaments
que et plantegi la vida.

La Vida a Pagès

Ma. Teresa Funoll

Les Trementinaires
Les trementinaires o remeieres eren unes dones
amb molts coneixements sobre les herbes
medicinals.
Com tot, queda enregistrat a la memòria com un
somni o un conte.
Aquestes dones tenien un fort esperit de
supervivència i sacrifici i eren prou capaces de
viure, i fins i tot, proporcionaven algun servei als
altres.
Es passaven els estius per les muntanyes collint
tota mena d'herbes ja que aquesta era la seva

mercaderia.
Els hiverns baixaven a la Plana i anaven d'un
poble a l'altre i de masia en masia a vendre
salut i bons aromes.
Com és lògic anaven a peu i portaven unes
grosses coixineres i cistelles plenes de tot un
reguitzell d'herbes: Camamilla, farigola, romaní,
herba fetgera, cua de cavall, herba cancera,
esperit de trementina, oli de cop i de ben segur,
que seria un no acabar si volgués dir-les totes.
Recordo molt bé, i no tenia més de 6 anys, quan
venien a casa i la meva mare els comprava olis
i herbes difícils de trobar.
Recordo especialment un any en que la mare
no tenia prou diners per pagar les herbes i
sense cap problema, ho van deixar pendent
per a la visita de l'any següent.
Elles sabien molt bé què anava bé per cada
mal, pel mal de cap, pel mal de queixal o
simplement pel mal a la boca dels nadons quan
els sortien les primeres dents. Eren unes grans
dones de saviesa popular. Vivien d'un ofici molt
curiós i molt interessant.

Foto: Josep M. Oliveras

Misteris de casa nostra
Aquesta història fa referència a un fet que van
viure a Sant Julià de Vilatorta fa 25 anys els pares
d’un família molt vinculada al nostre municipi:
En una casa de pagès camí de Vilalleons hi
vivien vuit germans i el seu pare. La mare havia
mort poc temps després de néixer la Mercè.
Al cap de sis anys també va morir el pare. La
Maria i en Joan, al ser els germans més grans
havien de fer les feines de pagès, cuidar la casa
i els germans petits.
En aquell temps el camí de Vilalleons era prou
solitari; després de les Set Fonts, la naturalesa
superava la mà de l’home i encara faltaven anys
perquè arribés l’ús abusiu del formigó i estris
de mobiliari urbà utilitzats a vegades de forma
incoherent i esnob.
Un dia, a la tarda, quan la Mercè tornava de
costura, al arribar a casa explicà a la Maria que
havia vist el pare assegut en una pedra un xic
apartada del camí.
El primer dia, la Maria no en va fer massa cas,
ja que el que li havia explicat era totalment
impossible perquè el pare era mort.
Però resulta que un altre dia la Mercè va tornar
a veure el pare, i així cada dia fins que la Maria i
en Joan van decidir portar a la nena al metge de
Sant Julià.
El doctor només va trobar a la Mercè un xic
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Josep Colomer

més dèbil, i per això li receptà que cada matí es
prengués un rovell d’ou batut amb sucre. Però
tot i seguir amb la recepta, no hi havia dia que la
nena deixés de veure al pare.
Finalment, en Joan va dir a la germaneta que
l’acompanyés al misteriós lloc.
Així que, fent camí de tornada a Sant Julià, de
sobte la Mercè li diu: “Mira Joan el pare, és allà
al fons”. “Més val que ens hi acostem per què jo
no el veig” li contestà el germà.
Ja gairebé arribaven a la pedra quan la Mercè
li etziba “Encara no el veus? Està assegut igual
com seia a casa, amb les mans entre les cames.
Hi ha una llosa dreta al darrera, i al costat, un
llaurer”. Tot just arribar, la imatge del pare es va
difuminar, i en Joan, malgrat no veure la pedra
va notar com si es cremés, tot i que de sobte
fes fred. De tornada cap a casa van pensar
en dir una missa pel pare, ja que així ho havia
interpretat la Mercè. Així arribat el diumenge els
vuits germanes van anar a Puiglagulla a fer dir
una missa.
El mossèn els va preguntar per quina raó ho
demanaven ara que ja feia tant de temps que el
seu pare havia mort.
Després d’aquell dia la Mercè no va tornar a
veure el pare, però ha viscut tota la seva vida al
servei de Déu.
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Contes infantils i juvenils

Acabat l’any 2014 és moment de balanç d’un
any que, destacaria per damunt de tot, la Tª
mitjana 0,5°C superior a la mitjana i l’abundant
precipitació 140 L/m2 també superior a la
mitjana.
Aquesta temperatura mitjana tant alta és fruit
que les temperatures mínimes, sobretot durant
els mesos d’hivern, han sigut superiors a les
normals.
En canvi l’estiu ha sigut fresc, amb només 22
dies per sobre de 30°C.
El 2014 ha sigut el tercer més càlid del període
2002-2014.
Pel què fa a precipitació l’any 2014 ha sigut el
segon més plujós des de l’any 2002.

Receptes
Pep Garriga

A continuació un resum de les dades més
destacades de l’any 2014:
-Tª Mitjana: 13,9ºC
-Precipitació total: 995,8 L/m²
-Dies de pluja: 132 dies
-Dia de més pluja: 78,6 L/m² el dia 22-08
-Dies de neu: 1 dia, el dia 09-02 inapreciable
-Dies de tempesta: 38 dies
-Dies de calamarsa/pedra: 7 dies
-Dies de boira: 52 dies
-Dies de glaçades: 45 dies
-Mínima més baixa: -5,3ºC el dia 31-12
-Mínima més alta: 18,7ºC el dia 12-08
-Màxima més alta: 33,8ºC el dia 18-07
-Màxima més baixa: 3,7ºC el dia

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.

Submarinisme
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Timbal d´escalivada amb carpaccio de peu de porc

Dani Crous

Material de busseig

Ordinador de busseig: és el que ens controla
la profunditat i el temps. I ens calcula el temps
Aquesta vegada parlarem una mica del material que podem estar a dins l’aigua sense perill.
que cal per poder anar ben equipat per anar a Brúixola: és el GPS del mar.... És molt útil per
orientar-nos.
fer busseig recreatiu.
Màscara: indispensable per poder-nos-hi Pissarra subaquàtica: eina que ens ajuda a
comunicar-nos amb el company.
veure.
Tub: que l’utilitzarem per respirar a superfície Taules de busseig: serveixen per planificar la
immersió i com a sistema de seguretat en cas
entre onades i per no gastar aire de l’ampolla.
Regulador: és el que ens subministra aire quan que l’ordinador fallés.
inhalem.
Font d’aire alternativa: és un segon regulador Bé, sembla molt molest i molt material, però
que serveix per compartir aire amb un company. realment no és res, tot té la seva lògica i el seu
ús.
La seguretat es important.
Manòmetre: per saber l’aire que ens queda I tot és molt, però molt senzill de fer anar.
dins l’ampolla.
Ampolla: és el que conté l’aire comprimit a alta
pressió, del qual respirem.
Vestit: és la vestimenta que ens protegeix del
fred (n’hi ha de diferents tipus, un altre dia ja en
parlarem ).
Aletes: són les que ens permeten moure’ns
amb comoditat per sota l’aigua.
Ganivet: eina que ens ajuda a alliberar-nos si
ens quedem atrapats.
Jaqueta: serveix per aguantar l’ampolla i ens
dóna el control de flotabilitat.
Llast: sí, sembla impossible, però sense ploms
no ens enfonsem, ja que el vestit ens dóna
flotabilitat positiva. N’hi han d’integrats o amb
cinturó.

Autor : Tenerifesub

Ingredients:
4 persones

•
•
•
•
•
•
•
Escalivar els pebrots, alberginies i cebes a la
brasa o al forn.
Un cop cuits i tebis pelar-los i tallar a tires les
verdures.
Agafar un plat, amb un motlle , possar la ceba,
l´ alberginia i el pebrot vermell dins.

2 pebrots vermells
2 alberginies
4 cebes mitjanes
120 gr. Carpaccio de peu de porc
Pebre vermell dolç
Oli d´oliva
Julivert

Emplatar el carpaccio al voltant del motlle.
Desemmotllar l ´escalivada i amanir el
carpaccio amb pebre vermell dolç, oli d´oliva i
acabar el plat amb una mica de julivert sobre
el timbal.
Bon profit!

Receptes de la Memòria
Pollastre amb escamarlans

Talleu el pollastre a ¼, el salpebreu, el passeu
per farina blanca i el fregiu fins que quedi ben
daurat.
A continuació fregiu els escamarlans, tomba i
tomba, i els reserveu.
Talleu la ceba a daus i coeu-la lentament fins
que queda ben rossa i ben tova.
Prepareu una cassola grossa de terrissa i
poseu el pollastre, la ceba, un raig de conyac, el
tomàquet tallat o bé ratllat (al gust de cadascú),
el llorer i el caldo.

Roser Codinachs

Deixareu fer la xup-xup fins que el pollastre
sigui ben tou.
Feu una picada amb el morter.
Poseu-hi primer l’all amb una mica de sal fins
que quedi ben fi.
Llavors hi afegiu el julivert i els fruits secs, i un
cop tot ben xafat, ho tireu al pollastre.
Damunt la picada poseu-hi els escamarlans.
Baixeu-ho a foc lent durant mitja hora, i ja ho
tindreu a punt!
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Ingredients:

de 6 a 8 persones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor : Cultura03

1 pollastre de pagès.
1kg d’escamarlans
(mitjans/grossos frescos o congelats)

2 cebes grosses.
1 tomàquet.
1 fulla de llorer.
Preparat per a la picada

(all, julivert, ametlles, avellanes).

½ l de caldo de pollastre.
Sal.
Pebre.
Farina blanca.
Oli d’oliva.
Conyac.
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Plou i fa sol

Política Municipal

Ple ordinari de 29 de desembre de 2014
Aprovació de l’expedient de contractació i obertura de procés de licitació de l’obra TRAM DE COL·LECTOR
D’AIGÜES RESIDUALS A LA ZONA DE LES PISCINES DE TAVÈRNOLES.
Aprovació de convocatòria pública de la vacant de Jutge/essa de Pau de Tavèrnoles.
Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci de l’Espai Natural de les
Guilleries‐Savassona.
Aprovació inicial de l’inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament de Tavèrnoles.
Aprovació inicial del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de
Tavèrnoles.
Aprovació de la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, tram supramunicipal.
Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 130/2014, del 18 de desembre, d’aprovació del conveni de
col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal d’Osona i diversos ajuntaments pel projecte de servei tècnic
compartit en matèria de joventut.




























18

Ple extraordinari de 14 de gener de 2015



Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tavèrnoles.

*



* Dos regidors del TAV van abstenir-se i el tercer va votar-hi en contra

Ple ordinari de 23 de febrer de 2015
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Aprovació de l’adjudicació del contracte de l’obra TRAM DE COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS A LA ZONA
DE LES PISCINES DE TAVÈRNOLES.
Aprovació del compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona durant l’exercici 2014










Aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a l’arranjament de camins d’ús públic
per a l’exercici 2015 al municipi de Tavèrnoles, i de les bases per la qual aquesta es regirà







Aprovació de la modificació d’estatuts del consorci LOCALRET







La Pregunta...de TAV

Les eleccions del proper 24 de maig posaran fi a
una legislatura on per primera vegada hi ha hagut
tres grups municipals representats a l’Ajuntament
i on, paradoxalment, per primera vegada només hi
ha hagut tres regidors a l’equip de govern.Des d’un primer
moment ens vam entossudir en deixar la porta oberta a la
resta de grups per incorporar-se a l’equip de govern, però
lamentem que no s’hi hagin volgut sumar. Donada aquesta
particularitat a Tavèrnoles, on l’equip de govern no ha tingut
majoria absoluta, des del nostre grup municipal ens mostrem
més que satisfets de la valoració global que podem fer de la
legislatura. Així, si comptabilitzem les inversions que s’han
executat al municipi els darrers quatre anys, aquestes han
estat d’un valor aproximat de 1.300.000 €. Unes inversions en
aspectes tan diversos que van des de la construcció de nous
equipaments fins a l’arranjament de camins rurals, passant per
la reforma de la cruïlla d’accés al nucli, la millora de serveis
bàsics com són la xarxa d’aigua potable i de clavegueram, o la
recuperació de tres zones verdes per posar-les a disposició de
tots els veïns de Tavèrnoles.
També valorem molt positivament que les persones hagin

pogut ser les grans destinatàries de les noves activitats que
hem pogut posar en funcionament un cop construït el Centre
Cívic. Unes activitats fetes des de les persones per a les
persones i que engloben un ampli ventall de franges d’edat.
Ens sentim orgullosos que l’àrea de les persones hagi sigut el
pal de paller de la gestió de l’equip de govern durant aquests
quatre anys.
A nivell urbanístic hem estat capaços de redactar i aprovar el
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Un POUM necessari
per Tavèrnoles des de ja fa massa anys i que marca les pautes
urbanístiques del municipi dels propers anys. En aquest sentit
estem més que satisfets d’haver aconseguit arribar a acords
amb les administracions superiors que donen una solució real
i realista a la urbanització de Fussimanya i estem convençuts
que no hagués estat possible sense el diàleg sincer entre totes
les parts implicades.
Per motius d’espai en aquest apartat no podem estendre’ns
més pel que fa la valoració de la legislatura. En qualsevol
cas ens trobem davant de 4 anys de molta feina feta i d’una
manera molt més transversal, útil i efectiva pel que fa a la
gestió municipal de l’Ajuntament de Tavèrnoles.

S’acaba una legislatura en la qual TAV hem
exercit com a únic grup real a l’oposició de
l’ajuntament de Tavèrnoles.
L’equip de govern (CIU) n’ha tingut prou fent pràcticament una
coalició amb ERC per governar.
Hem practicat (creiem) una oposició constructiva, malgrat la
nul.la voluntat de l’equip de govern per arribar a cap acord
o col.laboració amb TAV. Tot i això, hem aportat el nostre
punt de vista i la nostra manera d’entendre Tavèrnoles en
cada oportunitat que hem tingut, així doncs, algunes de les
actuacions que ha realitzat l’equip de govern són a proposta
de TAV, i ens n’alegrem.
El mandat que s’acaba, a Tavèrnoles, s’ha acabat la redacció

del POUM, que tot i que hi ha aspectes que no compartim,
entenem que calia acabar-lo.
També s’han pogut desenvolupar dos grans projectes: el Centre
Cívic i la urbanització del C/Montseny. Aquest dos projectes
s’han dut a terme amb diners heredats de la legislatura 20072011.
A partir d’ara serà complicat obtenir diners per fer grans
projectes, i a TAV som molt conscients que, en la propera
legislatura farà falta molta imaginació, implicació de la gent
i equips de treball amplis, els quals permetin que, amb pocs
recursos econòmics, poder satisfer les necessitats dels veïns
de Tavèrnoles.
A TAV hi estem treballant i estarem preparats.

Des del grup d’ERC fem una valoració positiva
d’aquesta legislatura ja que en general ha anat
com s’esperava perquè ha tirat endavant el model
de poble proposat per la majoria i sense gaire entrebancs.
S’ha donat continuïtat i s’han finalitzat els projectes que
veníen de l’anterior legislatura en la que estàvem en l’equip
de govern.
S’ha aprovat i finalitzat el POUM i s’han acabat les obres que
hi havia pendents sense augmentar el pressupost estimat en
l’anterior legislatura.
Aquests 4 anys que hem estat a l’oposició hem intentat ser
coherents amb el nostre programa i donar suport a tots aquells
temes que han propostat els altres grups polítics i crèiem
necessaris o bé intentar millorar o estar en contra d’altres, que
en aquest cas han set pocs.
Hem donat suport a la majoria de propostes de l’equip de
govern perquè al coincidir amb el model de poble presentat
per CiU, no calia pensàvem, posar pals a les rodes a un bon
projecte ni afectar el bon funcionament de l’ajuntament, ja que
les millores al poble seran substancials en un futur.També s’ha
de valorar, suposem, el treball fet pels altres grups.
Pel què fa a CiU pensem que ha seguit la línia que s’esperava
pel què fa a la gestió diària de l’ajuntament, evitant els
conflictes i sense mullar-se gaire, la seva manera de fer
seria la de ser sempre políticament correcte, convenient en
període electoral però no gaire rigorós en el dia a dia d’un
poble tan petit. Hem trobat excessiva la difusió que s’ha fet de

les tasques realitzades i molt justa l’autocrítica en algun cas.
També hem observat algunes regidories molt més actives
que altres i que ja ho han fet notar amb la bona feina que ha
repercutit directament als ciutadans.
Pel què fa al TAV creiem que el resum de la legislatura
seria molt soroll per a no res ja que tot i presentar moltes
al.legacions i esmenes a tot el que s’ha proposat, han acabat
donant suport o abstenint-se en la majoria de punts de ple
proposats; demostrant la falta d’una línia clara de direcció
o bé d’actuació en determinats punts del seu programa
electoral. Per això pensem que la nostra oposició ha set
molt constructiva i les critiques s’han fet per a millorar molts
aspectes de les propostes dels altres grups sense interferir en
el bon funcionament de l’ajuntament.
Podríem haver estat més prolífics a l’hora de noves propostes
o actuacions però ens hem trobat orfes a l’hora de tirar
propostes endavant ja que els altres grups només ens han
tingut en consideració per interessos partidistes. Continuem
pensant que la gestió podria ser més eficaç i eficient i trobem
a faltar alguna proposta més creativa sobretot a l’hora de
gastar els diners dels contribuents ja que no perquè siguin
provinents de subvencions s’han de malgastar.
Aprofitem l’avinentesa per convidar a tots els habitants de
Tavèrnoles que estiguin d’acord amb el què hem comentat o
vulguin afegir alguna cosa, que ens ho facin saber per poder
acabar d’encabir noves propostes per la propera legislatura.
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Quina valoració feu de la legislatura que s'acaba?

Acords de plens

Ofertes de treball al Punt Jove

El còmic

Sergi Dachs

El Punt Jove de Tavèrnoles, a través de
l'Oficina Jove de Treball d'Osona, cada
setmana disposa de noves ofertes de
treball. La majoria d'ofertes de treball
disponibles provenen de la comarca
d'Osona i engloben diferents sectors
econòmics i edats, però també hi ha un
apartat força ampli d'ofertes de feina a
l'estranger i feines per a l’estiu.
Alguns exemples:
• Promotora
• Personal de caixa
• Auxiliar Sociosanitària
• Maquetador/a
• Oficial 1A de paleta
•
I algunes més, per a ampliar la informació podeu consultar:
http://www.oficinajoveosona.blogspot.com

Naixements i defuncions
De 20 d’octubre de 2014 al 28 de febrer del 2015
20

Defuncions:
Ramon Manuel de la Mora de Planell,
El Reguer, 18/11/2014

Maria Mercè Masgrau Puig,
El Roquet, 26/2/2015

Habitants fins el dia 28 febrer de 2015:
160 homes,159 dones.

Sopa de lletres

Poema
Ràpid caminant, la lluna i el sol
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Troba els cognoms dels 17 Pessebristes:

Montse Santander, josep Bigas, Josep Farrarons, Pere Creus,
Ferran Fonte, Joan Gonzalez, Josep Mª Rius, Antoni Sazatornill
"Saza", Pere Batlle, Albert Sabaté, Josep Pagespetit, Gemma
Bertran, Nicolau Casals, Antoni Vilà, Ramon Ballana, Blanca
Riera i Lluís Novellas.
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Trobareu la solució al Facebook de la Rella

Lluny van quedant els ulls de Karina
Què queda de vida al món dels records?
On es trobaran la llum i la pau?
Perdut en el món, és clau del destí.
Pep Colomer

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

