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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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La revista va agafar el nom del símbol heràldic
que apareix a l’escut del municipi; la rella, aquella
peça de ferro tallant que està fixada a l’arada i
serveix per fer un tall horitzontal en el solc. Una
mirada enrere als orígens pagesos del nostre
poble i que ara, tal i com podeu apreciar a la
fotografia que il·lustra la portada d’aquesta revista,
la tindrem sempre present a la façana de l’edifici
de l’Ajuntament Això ha estat possible gràcies a la
donació que va fer en Josep Riera Font al municipi
i que des d’aquestes línies vull agrair-li en nom de
tot el poble.
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I just abans d’encarar la Festa Major de
Tavèrnoles, rebeu un nou número de la revista
municipal “La Rella” i amb aquesta en seran ja 39
edicions d’ençà del seu inici, per allà l’any 2004.

93 888 73 08
93 812 23 28
93 812 20 36
93 883 22 12
112
93 889 11 11
93 889 11 99
93 854 04 52
93 812 23 17
93 812 21 88
93 888 72 61
93 812 22 07
93 888 79 37
93 812 21 88

Encarem el darrer any de la legislatura, un període
on han de finalitzar els projectes promoguts els
darrers mesos; estem parlant de la substitució de
l’enllumenat del camp de futbol i la construcció
d’uns serveis al mateix equipament esportiu, i que
si tot va bé estrenarem durant les activitats de la
Festa Major d’enguany.
Com a projecte important de legislatura resta
la construcció de l’espai cobert a la zona verda
del final del C. Pirineu; un espai que ha de
permetre incrementar les activitats populars que
es van realitzant al municipi i al mateix temps no
haver d’estar tan pendents de les inclemències
meteorològiques. Pel que fa a aquesta actuació la
previsió és que es pugui tenir aprovat el projecte
aquest estiu i poder licitar l’obra de cara a la
tardor.
Com cada any, i ja ben entrat l’estiu, arriba la
nostra Festa Major; uns dies per gaudir del poble,
dels veïns i del munt d’activitats organitzades des
de la regidoria de lleure. Bon estiu i bona Festa
Major.

Informacions Municipals
Regidoria de Cultura i Afers Socials

Paquita Clarà

Aquest any la Festa de la Vellesa es va
celebrar el dia 15 de Maig. Hem cregut que
el dia de Sant Isidre era molt adequat. Hi van
participar una quarantena de veïns. Primer
és va celebrar la missa i tot seguit el dinar al
Centre Cívic. Aquest any el dinar fou servit per
el Graller Rialler i l’actuació musical a càrrec de
Jordi Bruch. Va ser una festa molt animada.
És va entregar un petit obsequi a tots els
participants i aquest any els dos homenatjats
com a persones més grans varen ser en
Ramon Isern i la Maria Carme Serrabou.
Deixeu que feliciti als dos, però molt
especialment a la Mª Carme. En acabar
el dinar ens va demanar una sardana (La
puntaire) i tot seguit la va ballar, acompanyada
de la resta de veïns. I no solament això, si
no que tot seguit va ballar una peça amb en
Pere Oliva. Et felicitem Mª Carme per aquesta
actitud tant positiva.

Gràcies a tots i fins l’any que ve!

Instal·lació de noves papereres de recollida selectiva en les llocs de més
afluència de visitants
Havent detectat que durant les èpoques de
més afluència de visitants (caps de setmana
i estiu) algunes de les papares del municipi
quedaven plenes amb massa rapidesa, s’ha
optat per instal·lar un bloc de tres papereres
de recollida selectiva i de major capacitat a la
zona de la pista de bàsquet, a la placeta de
davant les piscines i al camp de futbol.
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Tavèrnoles rep per cinquè any consecutiu el Segell Infoparticipa
L’Ajuntament de Tavèrnoles va revalidar el
Segell Infoparticipa a la qualitat i transparència
de la comunicació local pública en els webs
municipals. L’alcalde, Carles Banús, va recollir
l'abril el segell InfoParticipa durant l’acte
celebrat a la sala d’actes del Rectorat de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
El guardó reconeix l’Ajuntament de Tavèrnoles
en haver obtingut un compliment del 98,08%
dels 52 indicadors que avaluen l’organització
i la qualitat de la informació publicada al web
municipal.

Tavèrnoles ha estat un dels dels 92
Ajuntaments catalans en obtenir el Segell,
essent, juntament amb Vilanova de Sau i
Collsuspina, el municipi de menys de 1.000
habitants amb una puntuació més elevada.
Des de l’Ajuntament es valora molt
positivament haver pogut revalidar un any
més el Segell de qualitat i transparència,
especialment tenint en compte que aquest any
les avaluacions han incidit més en la valoració
d’aspectes qualitatius de la informació
presentada, les actualitzacions constants i
l’organització senzilla i fàcilment accessible de
la pàgina web.
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Amb aquesta iniciativa es vol conscienciar
també a aquells que visiten Tavèrnoles a
reciclar les seves deixalles i contribuir a la
millora dels índexs de recollida selectiva del
municipi.

Informacions Municipals
Els veïns de Tavèrnoles escullen el tipus de coberta per al futur espai cobert
Entre els mesos de novembre i febrer
es van portar a terme diverses sessions
de participació ciutadana per escollir les
característiques constructives del futur
espai cobert. Un cop finalitzat el període de
votacions es va procedir al recompte de les
41 butlletes dipositades d’un cens total de
266 veïns majors de 16 anys empadronats al
municipi, la qual cosa suposa una participació
del 15,4%.

Amb aquests resultats l’equip d’arquitectes
redactor ha estat treballant per poder tenir
llest el projecte executiu aquest mes de juliol i
procedir a l’exposició pública del mateix. Serà
durant la tardor d’enguany que es procedirà a
la construcció de l’espai cobert, prèvia licitació
de l’obra.

De les 4 propostes que es posaven a votació
va resultar guanyadora la coberta inclinada a
dos vessants amb un total de 26 vots, mentre
que la segona opció més ben valorada va
estar la de la coberta inclinada amb 14 vots.
Les altres dues opcions (coberta plana i
coberta inclinada a dues alçades) no van
obtenir cap vot.

Nova substitució de fanals antics pels de tecnologia LED
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Seguint les directrius del document “Pacte
d’alcaldes per a la sostenibilitat”, aquest mes
de juny s’ha procedit a substituir els fanals del
carrer de Baix, carrer del Pla de les Ballades
i carrer de Savassona per nous fanals amb
tecnologia LED. En aquests moment resten
només per substituir els fanals del carrer de
l’Esglèsia per completar la totalitat dels fanals
del nucli urbà. Aquesta actuació es durà a
terme en el moment que es pugui executar
el projecte de peatonalització del carrer de
l’Església, cara ja a la propera legislatura.
El fet de substituir els antics fanals amb
bombetes de vapor de sodi per nous fanals
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Regidoria d'Esports

Des de la regidoria d’esport, hem apostat
per les millores de les nostres instal·lacions
esportives.
Hem cregut convenient remodelar, millorar i
normalizar la zona del camp de futbol.
S’ha aprofitat per redimensionar el camp de
futbol, adequant-lo a les mides oficials de
futbol-7 (50m x 30m) i s’han substituït les dues
porteries ja que es trobaven deteriorades.
Un entorn ideal per la pràctica de les activitats
de lleure, esdeveniments esportius i amb la
finalitat de donar millor servei.
Es va enviar una petició a la Diputació de
Barcelona i amb la participació ciudadana s’ha
pogut portar a terme tota la remodelació en la

amb tecnologia
LED ha suposat
un estalvi
econòmic de més
del 20% pel que
fa a l’enllumenat
públic. A aquest
estalvi cal afegirhi encara el de
les dues darreres
substitucions
(carrer Pirineu i la
que s’ha fet aquest
mes de juny)
Pius Doniga

millora. Gaudin d’un vestuari, un lavabo obert al
públic i un petit magatzem.
També destacar de la nova il·luminació
totalment normalitzada i amb més llum gràcies
als focus amb tecnologia LED, fet que suposa
una disminució de la potència contractada i per
tant un estalvi econòmic important.
Després d'haver organitzat la caminada de
primavera malauradament la climatologia molt
adversa i la poca afluencia de caminadors van
fer suspendre la caminada tot i haver començat
i es van tornar els caminants que ho van
demanar a la sortida amb l'ajut del guarda del
Parc Natural.
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Regidoria de Joventut
Aquest 2018 Tavèrnoles ha estat representat
per un equip de joves d’entre 14 i 15 anys.
Aquest equip, entre altres proves, va realitzar
una de les proves de caire social del projecte:
un espectacle d’entreteniment al grup de gent
gran que es troba cada setmana al centre cívic.
L’espectacle, molt participatiu entre els
assistents, va ser molt divertit i divers, i va
consistir en un monòleg, cant, trucs de màgia
i malabars. Després de l’espectacle es va
compartir un berenar.
Des de les regidories de Joventut i la de Benestar
Social es valoren molt positivament aquest tipus
d’activitats intergeneracionals, ja que permeten
compartir experiències i activitats entre veïns de
diferents edats del municipi.

Judit Fàbregas i Gemma Collell (tècnica)

Des del servei oferim orientació i assessorament
en:
• Educació i formació
• Salut (relacions sexuals i afectives, drogues
i alcohol, hàbits alimentaris, ...)
• Treball
• Beques i ajuts a l’estudi, a la mobilitat, ...
• Projectes de dinamització: Bus Nit, Càpsula,
Raid dels Ausetans, sortida a Port Aventura
i al parc aquàtic, etc.
• Tallers a demanda per joves i famílies
• Sopars joves: sopars gratuïts on escollim la
data entre tots i totes.
Us recordem que som presents al municipi en
temes de joventut:
-

Escoltem
Acompanyem
Donem suport

PER A MÉS INFORMACIÓ I PER ESTAR EN
CONTACTE...
Gemma Collell
679264278
Tc2centre@ccosona.cat
Instagram: servei_joventut_osona_centre

El dia 28 de gener vàrem anar a l’Auditori
Teatre de Calldetenes. Aquest cop la sortida
anava dirigida especialment a els  més petits
de la casa, tot i que els grans també vàrem
gaudir molt. En Tortell Poltrona va fer que 42
tavernolencs passéssim una bona estona.
EL 22 de febrer la visita va ser al Museu
Episcopal de Vic. En aquesta ocasió, 22 veïns
de Tavèrnoles vàrem tenir l’oportunitat de
conèixer una mica més l’historia del nostre
poble.
El 26 de Març un total de 28 veïns vàrem
viatjar a Barcelona per tal de visitar la Sagrada
Família. Uns pujant a les Torres, d’altres fent el
recorregut amb un guia i alguns només accedint
al temple. De qualsevol de les maneres va ser
una molt bona experiència.
Seguidament a recuperar forces. El restaurant
“El Trencadis” va estar el encarregat de que
tots quedéssim molt satisfets. Seguidament una
visita als jardins i voltants de l’Hospital de Sant
Pau.
Aquest dissabte 30 de Juny a les 8:30 h. els
Autocars Prat varen portar a 30 tavernolecs a
Figueres.

Paquita Clarà

En aquesta ocasió la visita era al Castell de
Sant Ferran i al Museu Dalí.
Un cop al Castell de Sant Ferran el recorregut
va començar a bord de vehicles tot terreny, al
voltant de la fortalesa. En mig del recorregut
visitem les galeries subterrànies de contramina.
Un cop acabat de veure l’exterior, deixem els
vehicles 4x4 i visitem l’interior de les cisternes
de la Fortalesa a bord d’embarcacions
pneumàtiques.
En tot moment el guia ens va fer viure l’historia
del Castell. El perquè de la Fortalesa i el seu
funcionament, la Guerra del Francès, la tortura
i mort del general Mariano Álvarez de Castro
(defensor de la ciutat de Girona), la Guerra
Civil...i desprès com a presó. Hi van estar en
Tejero, en Gómez Iglesias entre d’altres.
Seguidament a dinar a Can Punyetes .
Entrem al Museu Dalí i contemplem tota l’obra
(quadres, escultures, retrats....)
La propera sortida serà a finals de setembre i
farem la Ruta del Cister.
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Regidoria de Cultura
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Informacions Municipals

Pep Garriga i Jordi Colom
Informador de l’oficina de turisme

Oficina de Turisme

Des de que es va implementar la recaptació de
la taxa turística, aquesta s’havia repartit entre
diverses institucions, en parts iguals.
La part proporcional que es destinava al Consell
Comarcal d’Osona es revertia al territori en
general, a través de l’ens gestor de turisme
Osona Turisme. Aquesta forma de repartir
els guanys implicava que alguns pobles que
no tenien allotjaments turístics també es
beneficiessin de la taxa i d’altres que tenien un
volum de recaptació més gran i que per aquesta
raó la seva part ja es destinava directament a
l’Ajuntament, també es beneficiaven de la taxa.
Així doncs, els esforços dels allotjaments
turístics de la majoria de pobles, com és el cas
de Tavèrnoles, acabaven reben una part petita
en relació a la que s’aportava i per aquesta raó
es va creure convenient de canviar el model de
distribució.
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A partir d’ara a tots els pobles se’ls retornarà
la part proporcional, dels diners aportats per
la taxa turística. És a dir que els pobles que
no tenen allotjaments turístics al seu abast no
rebran diners per aquesta via. Per altra banda
aquells municipis que ja rebien directament
la seva part proporcional, seguiran així, però
sense rebre més ajudes econòmiques extres.
I finalment els pobles, com és el nostre cas,
que recapten diners dels establiments turístics
veuran reinvertida part de la seva aportació
directament.

Des d’Osona Turisme s’han creat uns llindars
de recaptació per orientar quina mena d’accions
es poden dur a terme des de cada municipi. El
primer grup, on hi ha Tavèrnoles, són aquells
pobles que recapten fins a 250€ i se’ls proposa
de realitzar una campanya de promoció a
través de les xarxes socials. Tot i que des de
l’entitat estan oberts a rebre qualsevol mena
de suggerència, sempre i quan òbviament, els
costos de l’acció no sigui superior als diners que
es perceben.
El llindar de 250€ que han calculat des
d’Osona, no és fix sinó que dependrà anualment
de les aportacions que es facin des de cada
municipi. Tot i així, amb els anys s’aniran
observant unes dinàmiques de funcionament
que faran més fàcil de preveure els diners a
rebre i així pensar accions.
Amb els diners que es retornaran a Tavèrnoles
es vol apostar, aquest any, per fer una
campanya a les xarxes sobre la Fira de Sant
Galderic, per donar-li un impuls i aconseguir
d’aquesta manera una fira més lluïda encara.
En un altre sentit volem agrair a totes les
persones que voluntàriament, a través de la
Xarxa de Parcs Naturals, van venir a arreglar
el camí de les Escales de Foquers per fer-lo
més segur. Si bé l’activitat estava prevista pel
dia 8 d’abril, la forta tempesta d’aquell dia va
fer impossible la tasca i per aquesta raó els
voluntaris van haver de tornar el dia 6 de maig.
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Casal d’Estiu de Tavèrnoles!!
Aquest estiu hem
estat disfrutant
organitzant
el
casal d'estiu per
als més petits de
la casa.
Per passar aquestes hores de calor hem fet
molts jocs d'aigua al pati de l'Ajuntament i
pogut gaudir de les piscines del Roquet.
Alguns dies hem fet esport amb bicis i patinets
pels carrers i camins del poble.
També hem fet karaoke i dansa al centre cívic.
Hem set uns 18 nens i nenes els que em pogut
gaudir d'aquests dies de festa, amb amics i
diversió per Tavèrnoles.

Informacions Municipals

Ple ordinari
de 29 de
gener
de 2018
Acords
de
Plens

þ
þ
þ

þ
þ
þ

þ
þ
þ

Ratificació de la resolució d'alcaldia 001/2018 de delegació en el Consell Comarcal
d'Osona de
la formulació
de subvecnió
per núm.
a l'actualització
de
redacció del pla
Aprovació
provisional
de la modificació
puntual
1 del POUM
delaTavèrnoles
director del servei municipal d'abastament d'aigua

þ

þ

þ

Ratificació de la resolució d'alcaldia 001/2018 de delegació en el Consell Comarcal
d'Osona de la formulació de subvecnió per a l'actualització de la redacció del pla
director del servei municipal d'abastament d'aigua

þ

þ

þ

þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ

þ
þ
þ

þ
þ
þ

Aprovació de les bases reguladores per l'atorgament de subvencions per l'arranjament
Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la
de camins d'ús públic en el municipi de Tavèrnoles
deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol

þ

þ

þ

Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la
deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol

þ

þ

Aprovació inicial del pressupost general de
Ple
ordinari de 29 de gener de 2018
d'execució i plantilla de personal

la corporació per a l'exercici 2018, bases

de la modificació
puntual
1 del POUM
de Tavèrnoles
Aprovació provisional
inicial del pressupost
general
de la núm.
corporació
per a l'exercici
2018, bases
d'execució i plantilla de personal

Ple ordinari de 24 d'abril de 2018
del Consorci del Ter

Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2019
Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Ter
Aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè
Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2019
abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2018
Aprovació
la sol·licitud
de compensació
favor dels
perquè
Modificacióde
dels
representants
integrants a econòmica
la comissióaespecial
de ajuntaments
comptes
abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2018
Aprovació de les bases reguladores per l'atorgament de subvencions per l'arranjament
de camins d'ús
en el municipi
de Tavèrnoles
Modificació
delspúblic
representants
integrants
a la comissió especial de comptes

Regidoria d'Afers Socials

Seguint amb la voluntat de donar resposta
a les necessitats dels veïns de Tavèrnoles
a partir del mes d’Octubre es realitzaran els
treballs d’adequació dels habitatges de tots
els que ho heu sol·licitat (4 habitatges ). Les
millores consisteixen en canvis de banyeres
per plats de dutxa, substitució de cuina de gas
butà per enciamera elèctrica, llits articulats i
tots els elements necessaris per una mobilitat
més còmoda (baranes, seients, agafadors.....).
Totes aquestes obres d’adequació estan
subvencionades per la Diputació de Barcelona.
També aquests dies heu rebut una carta
on expliquem que a partir d’ara els veïns
empadronats a Tavèrnoles que teniu dret a
rebre qualsevol servei de teleassistència,
assistència domiciliaria ( personal o de les
vostres llars) i d’altres ajuts, que a partir d’ara
el cost anirà a càrrec de l’Ajuntament.
La Marta Vivet, l’assistenta social us explicarà
els passos a seguir. De totes maneres sempre
que tingueu dubtes a través de Serveis Socials
us donaran resposta.
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þ

Paquita Clarà

edat avançada que han sigut “abandonades
per la família” en les seves cases, soles, sense
el mínim necessari o d’assetjament escolar o
també fora de l’escola (bullyng) o agressions
de violència masclista. Tots, absolutament tots
ens esgarrifem. Tots ens posem a la pell de les
víctimes, ens fa mal, però al moment pensem
“això passa lluny, aquí no, som un poble petit”.
Doncs....aquí, en aquest poble petit ,també
passa. I el més trist és que molts veïns ho
sabien. I aquí ve la reflexió: Com podem com
a persones acceptar el maltracte, l’exclusió o
l’abandonament d’una persona?
Com podem mirar a un altre costat sense fer
res?
Què podem fer?Doncs molt i d'una manera
senzilla. N’hi ha prou amb una trucada a
Serveis Socials de l’Ajuntament, als mossos,
al 112, al tél.900900120.....és gratuït i es pot fer
d’una forma anònima.

I ara una reflexió:

Solament coneixent
on hi ha el problema
hi podrem actuar.

Quan per la tele o la radio escoltem les noticies
i ens expliquen que han trobat persones en

Pensem-hi!
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Ratificació
de la
modificació
dels
Ple
ordinari
de
24 d'abril
deestatuts
2018

Entrevistes a veïns

Una parella que fa molts anys que va venir i
una que ha arribat fa poc

Jordi i Ester

Entrevista :Paquita Clara
Fotos: Jordi Vila Tuneu

Niu de l'Aliga ( Fussimanya)

D’on vau venir?
Jo sóc de Tarragona i vaig venir a estudiar
infermeria a la Universitat de Vic i vaig
conèixer en Jordi que ara és el meu home.
Quan festejàvem fèiem moltes rutes per la
comarca i quan vam conèixer Tavèrnoles ens
va encantar, ens va agradar molt.
I com vau arribar a Fussimanya?
En Jordi és de Vic i m’hi va portar i ens va
meravellar, de fet ens vam casar a St. Esteve
de Tavèrnoles.
Perquè Tavèrnoles?
És un entorn privilegiat, estem molt bé aquí,
i quan vam tenir l’oportunitat de comprar la
casa no ens ho vam pensar dos cops.
Perquè el nom de Niu de l’Àliga?
8

El primer cop que la vam veure vam pensar
que la casa quedava molt amunt i ens va venir
al pensament la reserva natural que es troba a
Tarragona anomenada així, que també queda
amunt, a la muntanya amb unes cascades.
És un lloc que ens porta molts records i és
una mica el que representa la casa. També
cal dir que les vistes que hi gaudim són d’ulls
d’àliga.
Quin lloc és el que t’agrada més de
Tavèrnoles?
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L’església de St. Esteve, es un petit tresor del
poble.
Hi ha algun lloc que n’hagis sentit parlar i
no hi hagis estat?
Hem fet moltes rutes per aquí i em estat
bastant per tot arreu. Una de les primeres
sortides va ser a St. Pere de Casserres i ens
va impressionar molt com es va poder fer
aquella construcció allà.
Aquí a Fussimanya us hi trobeu molt bé,
però que espereu trobar al poble?
Esperem trobar més o menys el que fins ara
hem trobat, és un poble molt acollidor i jo
em sento en família, amb els veïns em trobo
molt bé i hi ha molt bon ambient. Hi ha moltes
coses pels joves i la gent gran.

Que hi trobeu a faltar?
La veritat és que res, ja sabíem com era
el poble. Potser alguna botiga tipus forn o
queviures per no haver-se de desplaçar a
Folgueroles.
Com us imagineu la vostra vida d’aquí uns
anys?
Doncs tranquils i com fins ara. Tot i que
esperem que les obres de la urbanització es
duguin a terme i tots els veïns ens posem
d’acord i anem tots a una.
D’aquesta manera donaríem més valor al que
ja hi ha ara.
El fet que Fussimanya estigui com està
ara, us afecta?
No, però s’ha de millorar pel benestar de tots
els veïns.
Moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres per donar-nos la oportunitat de
participar.

Entrevistes a veïns

Una parella que fa molts anys que va venir i
una que ha arribat fa poc

Entrevista :Paquita Clara
Fotos: Jordi Vila Tuneu

Joan i Mª Carme
Casa nova del Pujol

D’on vau venir?
Vam venir de la Gleba, jo sóc nascut a Sta.
Cecilia de Voltregà, a Serramitja sota St.
Bartomeu i la Mª Carme de Manlleu.
Perquè vau venir a Tavèrnoles?
Vam venir del Molí de Sorribes després de
2 aiguats (el 1970 i el 1972) del Sorreig que
se’ns van emportar tot el bestiar que teníem i
llavors el meu germà feia la mili amb en Santi
i el seu pare ens va oferir un lloc on anar,
ja que tot el que teníem ja no hi era, només
teníem la canalla ben petits.

Com ha estat la vostra feina a pagès aquí?
Durant 7 anys vam tenir les vaques,
manàvem terres a sota les Guilleries. Però
després ens vam centrar en els porcs i la
granja d’aquí la casa,
Ara que porteu molts anys aquí, 45, quina
valoració en feu?

Va ser un canvi terrible, però tot ha anat molt
millor i no ho canviaríem per res, estem molt
bé.
Vam començar amb 15 truges, molts crèdits,
molt treball i esforç.
Vau estar a l’Ajuntament, quina valoració
en feu?
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Vaig estar-hi 16 anys. Al cap de 2 de ser
aquí vaig entrar com a regidor de Festes
i juntament amb en Santi vam anar fent i
organitzant les festes del poble amb l’ajuda
de tots. Vaig estar molt bé i vam poder fer
moltes coses.
Després dels anys de ser aquí que trobeu
a faltar al poble?
Res, com que amb un cop de cotxe ets a
Roda, Vic o Folgueroles. Aquí ja hi havia
hagut una botiga però la gent anava a Vic
igualment. De serveis faltaria un casal
d’avis, però aquí tothom fa bastant la seva
i s’espavilen. L’escola amb la Pilar era un
lloc de trobada de nens i pares, una manera
natural de fer poble molt important, però les
circumstancies van canviar.
Com voldríeu que fos Tavèrnoles?
No se, per nosaltres està tot molt bé, ara
pel jovent veig un futur treballant molt i amb
poques oportunitats.
Que us fa estar orgullosos del poble?
Jo estic molt orgullosa de Tavèrnoles, vam
fer un canvi molt gran, hi ha molt bons veïns i
l’ambient és molt bo.
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Vam marxar d’allà i aquí vam començar de 0,
només amb 15 truges que vam poder salvar
de l’aiguat i vam posar nosaltres el nom de la
casa, Can Roura.

Consorci de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona
Millores al Salt de la Minyona
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El Salt de la Minyona és un petit mirador
situat a l’extrem meridional dels cingles dels
termes municipals de Tavèrnoles i Vilanova
de Sau. Es troba annex al cim dels Munts
(a 832 metres d’alçada), sobre un penyasegat de roca conglomerada d’un centenar
de metres. És un indret molt visitat pel seu
fàcil accés, a través d’una pista apte per a
vehicles que passa per la petita capella de la
Verge del Camí. Actualment, és un dels punts
més freqüentats de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona.
L’imponent paisatge que es veu des del
mirador tingué influència en l’obra del poeta
Jacint Verdaguer i Santaló. Des del cim del
penya-segat el poeta va escriure un poema de
joventut dedicat a la nina del cingle, i també
explicà la llegenda popular del lloc en una
prosa que parla de la història d’una donzella
que va saltar-hi sense fer-se mal perquè
arribava tard a missa...

Jordi Riera Mora

Director de l’espai natural
de les Guilleries-Savassona

El mirador disposava, com a mesura de
prevenció, d’una barana de ferro que va ser
instal·lada fa vàries dècades i que delimitava
tot el seu perímetre.
Aquesta barana estava molt envellida, tenia
trams amb greus deficiències i, a més, no
complia la normativa vigent de seguretat.
Per corregir aquestes carències que
representaven un greu perill pel visitant, i
atès que es tracta d’un punt molt visitat, s’ha
substituït la barana existent per una feta amb
acer corten, que s’envellirà amb el pas del
temps i quedarà integrada al paisatge, i que
compleix les característiques de seguretat
necessàries.
La millora del mirador es completarà
properament amb altres petites actuacions:
la restauració de les escales d’accés, la
correcció de diferents processos erosius
detectats a l’entorn, i la instal·lació d’un plafó
informatiu que expliqui la història del mirador i
la llegenda del salt de la minyona.
Els treballs, que s’acabaran durant el mes de
juliol, són executats per les empreses Meconic
i Naturalesa – bioenginyeria i paisatge, i han
estat finançades pel Consorci de l’Espai
Natural de les Guilleries-Savassona.

La Vida a Pagès
Casal de Vilamuntà

Ma. Teresa Funoll

No es pot dir gran cosa del Casal de Vilamuntà
ja que és un edifici medieval del qual no es
conserva més que un grup de pedres.

L’accés a les restes del casal és complicat ja
que es troba al cim d’un turó molt emboscat,
sense camí d’accés i l’única forma d’arribar-hi
es per un estret corriol a mig camí de la masia

Casadevall, per un ramal no asfaltat.
A més, la poca quantitat de restes dificulten la
seva localització.
El casal es troba documentat del 1237, però
probablement existia de molt abans. El 1326,
un tal Bernat de Sant Romà de Sau va vendre
a en Ramon de Savassona el Casal de
Vilamuntà.
El més segur és que aquest Ramon fos en
Ramon de Vilanova i Savassona qui, el 1290
havia comprat les terres de Savassona a
Galceran, canonge de Vic i últim membre del
llinatge dels Savassona.
A partir d’aquesta compra, el casal de
Vilamuntà, que segurament sempre havia estat
independent, va passar a pertànyer al domini
de Savassona.
Cal remarcar que, per raons desconegudes, el
casal es trobava en ruïnes a mitjans del segle
XIV.
No es sap res de la família. Es suposa que
devia ser una família noble i important,
actualment del tot desconeguda i que per
les raons que fossin, es va veure obligada a
vendre les terres.
Es poden fer moltes suposicions per tal
d’explicar la venda d’aquestes terres. Podria
ser una qüestió de pactes o de juraments,
o també de fidelitat, és a dir de vassallatge,
encara que és impossible esbrinar la veritat.
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Poesia de Catalunya

Podries - Joana Raspall (1913-2013)

Un altre país
fora casa teva,
i diries “sí”
en una altra llengua.
T’hauries criat
d’una altra manera
més bona, potser;
potser més dolenta.
Tindries més sort
o potser més pega…

Tindries amics
i jocs d’altra mena;
duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya
o aniries nu
perdut per la selva.
Podries llegar
contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
eixuts de pa negre.

Podries…, podries…
Per tot això pensa
que importa tenir
les mans ben obertes
i ajudar qui ve
fugint de la guerra,
fugint del dolor
i de la pobresa.
Si tu fossis nat
a la seva terra
la tristesa d’ell
podria ser teva.
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Si haguessis nascut
en una altra terra
podries ser blanc,
podries ser negre…

Imma Aurich

Insolafrica
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Link a Web

Taula rodona a la Universitat de Manresa
La Universitat de
Manresa ens va invitar
a formar part de la
taula rodona que es
celebrava en motiu del
dia de la infermeria.
Entre els assistents
hi havia la Degana de
la facultat de ciències
de la salut de Vic, la Degana de la Facultat de
ciències de la salut de Manresa, el Director
de l’escola d’infermeria de Manresa i la Sra.
Carme Valiente també de l’escola d’infermeria
de Manresa.

Es la segona
vegada que es
fa un intercanvi
d’alumnes amb
la UVIC, aquest
any han gaudit
d’aquest la Marina
i l’Erick, dos
alumnes de tercer
d’infermeria que
aquest juliol 2018 ja es graduen.
Agraïm des d’aquí a les dues famílies que els
han acollit desinteressadament durant aquest
període de gairebé cinc setmanes.

Contenidor amb donacions

Escola i alumnes

El dia 19 de maig
es va carregar un
contenidor de 40
peus!!!
Des de aquí agrair
als amics, fills i
nets que ens van
ajudar i que sense
ells no hauria estat possible!!!
Tot el material carregat prové de donacions de
particulars i d’institucions.
Esperem que arribi al port de Douala el dia 10
de juliol i al cap d’uns 11 dies ja sigui a Kribi.

Durant el curs els
alumnes de tercer
d’infermeria preparen
el seu treball de
recerca i es pel juny
quan el presenten
davant un jurat. Aquest
jurat està format per
professors de l’escola i
per metges de l’hospital del District de Kribi.
Tots ells, els 39 alumnes de tercer, han aprovat
el seu treball, ara només falta fer el examen
final de carrera davant els representants del
Ministeri de la Salut.

Jornada de cures pal·liatives
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Ja és el tercer
any que els
representants de
“Paliativos sin
Fronteres” venen
a donar un curs
de pal·liatius
als alumnes de
l’escola d’infermeria.
Biblioteca
La biblioteca ja
està a punt!!!
Només hi falten
els 28 ordinadors
que abans de
començar el
proper curs 2018-2019 compten que ja hi seran,
gràcies a l’àrea de cooperació de l’Ajuntament
de Vic.
Mirant les fotos es pot veure la lluminositat que
hi ha en aquesta nova biblioteca.
Esperem poder enviar-vos aviat una foto amb
els alumnes estudiant-hi!!!
Intercanvi d’alumnes

El Centre mèdic ja funciona!!
També donem el
servei de consulta
prenatal, servei
que degut a la
demanda de les
mares per parir
al nostre centre,
hem adaptat una
consulta com a
sala de parts,
amb tot el que és necessari per poder donar
un bon servei i incorporat a l’equip del centre
una llevadora i una altre infermera, que són les
encarregades de fer les CPN (consulta prenatal)
i portar les estadístiques al dia per presentar-les
cada setmana al Districte de Salut de Kribi.
Això implica que també es faran les vacunes
dels bebès i el seu seguiment gratuït fins als 5
anys pel que fa a malalties com la malària.
Insolàfrica és ja una gran família!!!
Estem contents, molt contents dels resultats
obtinguts fins ara i esperem poder continuar així!!!
Us agraïm sincerament el vostre suport!!!
MOLTES GRÀCIES!!!

Plou i fa sol

PLOU I FA SOL
MES

Pep Garriga

Tª MÀXIMA

Tª MÍNIMA

PLUJA

VENT

GENER-2018

16.6ºC

-3.3ºC

78.4 L/m²

40.2 SO

FEBRER-2018

18.7ºC

-5.8ºC

125 L/m²

45.1 SO

MARÇ-2018

21.1ºC

-3.3ºC

46 L/m²

57.9 SO

ABRIL-2018

27.1ºC

-1.2ºC

99 L/m²

59.5 SSO

MAIG-2018

26.3ºC

1.9ºC

90 L/m²

37 SO

JUNY-2018

31.4ºC

8.9ºC

107.6 L/m²

41.8 SO

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.

Bona Cacera
Benvolguts veïns , ja fa dies que llegeixo en
diferents medis que cada vegada és més
freqüent l´observació d’espècies cinegètiques
prop de la població en general.
Cada vegada més , aquests animals s´acosten
als pobles , sigui per un tema d´alimentació
o per la seva defensa. El que és cert, és que
hi ha un canvi de comportament en moltes
espècies d´animals, cada vegada s´acosten
més a la gent . Tant les especies de caça major
com les de caça menor . Conills i perdius ,
els trobem més fàcilment prop de les zones
urbanes que no al mig del bosc. Senglars i
cabirols, encara que estan més repartits, cada
vegada estan més a la plana que al bosc, o
almenys , quan les condicions ho requereixen.
En casos d´escassetat de menjar o aigua son
animals que es desplacen , però jo crec que
ara, busquen la facilitat . Es més fàcil viure prop
de les zones urbanes , que no al mig del bosc.
Es una adaptació a la situació actual, canvi de
comportament o canvi d´hàbitat. Encara que els
caçadors hem estat senyalats com els causants
d´aquesta situació , jo crec que la pròpia natura
és prou llesta , i ha estat ella mateixa la que a
base d´anys han canviat les costums.
Cada setmana , surten imatges de senglars
o cabirols , siguin des de la platja , rotondes
de carreteres, zones urbanes ,… i això , no és
degut als caçadors , i és que els animals s´hi
troben bé , tenen menjar , aigua i defensa, es
reprodueixen fàcilment, ajudat en un augment
de la població .
Tot això ha comportat en una major interacció
d´aquests animals amb la societat , amb els
prejudicis que comporta . Per una banda , és
molt maco veure un senglar en una platja o al
costat de la carretera , sobretot per la gent de

Joaquim Montaña

Pep Garriga

zones urbanes grans. Però en les zones més
petites, hem de patir sobretot pels danys a
l´agricultura i pels accidents de trànsit.

Això ha comportat, que per part dels caçadors ,
pràcticament estem obligats a caçar dos mesos
més que fa pocs anys enrere, i a demanar
permisos excepcionals en cas de danys a
l´agricultura fora del període caça . Encara que
molta gent pensa que a nosaltres ja ens està bé
, arriba un moment que cansa , s´ha convertit
en una obligació , en el que totes les despeses
corren a càrrec del nostre col·lectiu.
Sense anar més lluny, en el nostre municipi ,
en aquests darrers mesos , hi ha un augment
de accidents de transit amb senglars i cabirols
, des de la carretera de Roda fins al Parador,
casi es pot dir que és un perill . Fins fa pocs
anys , també era responsabilitat dels caçadors
, però degut a un canvi en la llei de trànsit , els
caçadors som responsables en els dies que
cacem , és dir, quan l´accident és degut de
l´acció directe de caçar . Fora d´aquests dies
, es responsabilitat del conductor, pel que ús
aconsello, que
en la pòlissa
d´assegurança
del cotxe,
encara que
sigui a tercers,
ús cobreixi
els accidents
amb especies
cinegètiques (
és molt barat ).
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Socialització dels animals

No sé com evolucionarà el futur, però tal com
l´home ho ha fet, també ho fan els animals, per
tant , ens haurem d´anar adaptant a les diferents
situacions que ens trobarem.

Receptes Restaurant
Gaspatxo amb meló

Es una recepta pensada per la gent que no li
agrada el cogombre.

Ingredients:

Per a 4 persones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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1 kg de tomàquet de pera madur
1/4 de meló
½ pebrot vermell mitjà
½ pebrot verd mitjà
½ ceba tendra mitjana
Opcional: la molla d’1 tros gran de pa
del dia anterior (70 g de molla aprox.)
60 ml d’oli d’oliva verge extra
20 ml de vinagre de Xerès
2 c.c. de sal
Pebre negre al gust
50-200 ml aprox. d’aigua freda (a
ull, en funció de l’aigua que ja portin
els tomàquets i com ens agradi el
resultat final)
Rostes de pa fregides per
l’acompanyament

Receptes de la Memòria
Coca de pinyons

Esclafeu el forn a 180 graus. Poseu els
ous en un recipient de batedora elèctrica
juntament amb els 250gr de sucre.
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Bateu-ho bé. Aboqueu-ho en un vol
juntament amb la llet tèbia i hi desfeu la
mantega.
A continuació hi desfeu la farina, el llevat
i la pela de la llimona rallada ben fina.
Treballeu-ho bé.
Quan estigui la massa a punt, esteneula en una safata, prèviament untada amb
oli i empolsada amb el pa rallat i llavors
hi escampem els pinyons per sobre. Us
ha de quedar un gruix d’un centímetre
aproximadament.
Poseu-ho al forn i ho deixeu coure entre
10-15 min. Passat aquest temps, traieu
la safata del forn i hi escampeu el sucre
restant per sobre.
Passeu-la uns 5 min pel gratinador del forn,
evitant això si, que es torri massa.

Roser Codinach

Ingredients:

Per a 6 persones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300gr de farina de força
300gr de sucre
3 ous
1/6 pastilla de mantega
1 tassa de llet
1 sobre de llevat
1/2 pela de llimona rallada
pa ratllat
oli d’oliva.

Pensant en Futur

Corall vermell, en perill

Estafania Segalés

Quan era petita em fascinava veure, penjat
al coll d’alguna senyora que gairebé mai
coneixia, un collaret de corall vermell. No
apartava la vista d’aquelles minúscules peces
que després la mare m’explicava que venien
del mar.
Tan separades de la seva realitat, no podia
creure que algun dia havien estat vives. Anys
més tard, vaig aprendre a detectar a les
botigues aquest bé per alguns tan preuat, per
tenir al calaix de la tauleta de nit o penjat al
coll, en el millor dels casos.
Si veia en un aparador peces exposades
em parava darrera el vidre, i com si d’una
peixera es tractés, m’imaginava com devien
By Yoruno - Treball propi, CC BY-SA 3.0
ser de veritat. Amb el temps m’he acostumat
a veure-les, però el meu cap encara no ho
entén, com si encara algú m’hagués d’explicar Abans, en aigües exteriors limítrofes amb
quins motius hi ha darrera d’aquesta exhibició les interiors on la recollida estava prohibida,
de color al nostre medi, que no és el seu.
també es respectava la prohibició.

D’aquells temps cap aquí s’ha hagut de
valorar la necessitat d’aturar la retirada
d’aquests animals del mar.
El corall vermell està protegit per les
directives internacionals i el 2015 va entrar en
una llista d’espècies en perill d’extinció, doncs
el 90% es trobava en pèssimes condicions.
Si no hi posés fre ningú, potser alguns serien
capaços d’amuntegar als aparadors i als colls,
infinitat de collarets de corall.
Deixant d’extreure’l es podia aspirar a una
recuperació, per això la Generalitat de
Catalunya l’any 2017 va alçar una prohibició
d’extreure corall vermell a les aigües interiors
durant 10 anys.
Ara fa res hi ha hagut moviments al respecte
de llicències pel que fa a les costes catalanes.
Dotze llicències per caçar corall en aigües
exteriors catalanes han estat autoritzades
darrera un 155 a mans del govern central.
A la costa Catalana tot i només existir veda
en aigües interiors, extreure corall vermell
d’aigües exteriors que limiten amb aquestes
no deixa de ser arriscat.

En aquesta ocasió, la lluita dels alcaldes de
la Costa Brava, també diputats i senadors, ha
fet constar al govern central que aquí vetllem
per aquesta població vermella que s’estén a
la costa, més a prop o més lluny nostre.
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Actualment només el 4% de la població
del corall vermell del litoral català es pot
considerar que està en bon estat, la resta
presenta un estat de conservació deficient i
només es salven les poblacions que estan
dins l’àrea protegida, sota la normativa
catalana i s’ha alertat de prohibir l’extracció
de corall vermell a la costa catalana durant 20
anys renovables.
Això permetria a alguns d’ells, encara que
siguin molt petits, seguir sota les aigües a les
nostres costes.
A les aigües exteriors, que són competència
de l’estat, no hi ha veda, tot i que les
poblacions no estan millor.
Caldria que l’estat també respectés aquesta
espècie i deixés de recollir-la a tota la costa
espanyola, no només a la catalana, sinó,
deixarem créixer aquests animalets uns anys
més, però després ja tindran la mida per lluirlos una altra vegada als aparadors i potser
els nostres nets algun dia es sorprendran de
veure’ls penjats al coll d’alguna senyora que
potser ni coneixeran.
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Avui, m’han aflorat a la consciència aquests
records. He llegit al diari una notícia al
respecte i a més, som estiu, i encara que no
haguem trepitjat la platja, el nostre cervell
és capaç de recordar durant mil·lèsimes
de segon l’olor del mar, que de fons també
arrossega la del corall.

Jocs Florals 2018

Escola Mossèn Cinto, Folgueroles
Els Jocs Florals d’enguany els vàrem
relacionar amb el treball que feia cada cicle
per la Setmana Verdaguer, sobre la seva
figura i obra, el seu impacte al poble de
Folgueroles i a la nostra escola.
Aprofitant el nostre coneixement sobre
Mossèn Cinto, els alumnes varen inventar una
petita història on el nostre poeta havia de ser
el personatge principal, tot introduint en el text
alguna referència o algun tret de la seva vida,
persona o obra.
Tema : Les històries de Verdaguer
Modalitat : Prosa
Lema: Què en sabem , què en podem explicar
de Verdaguer?

Consorci de l’Espai Natural
de les Guilleries-Savassona
16

Plaga de l'Eruga defoliadora del Boix

Lídia Garriga

Aquest any, dues de les nostres vilatanes
de Tavèrnoles han estat premiades en la
seva categoria. Van realitzar dues històries
creatives, originals amb elements i/o
personatges reals.
La Maria Coll Bonjorn va ser la guanyadora
de 3r de la seva classe i es va presentar el
seu text als Jocs Florals de Catalunya dins la
categoria de cicle mitjà.
La Maria Banús Segret va ser la guanyadora
de 4t. Les felicitem per la seva creativitat, les
animem a seguir escrivint i esperem llegir
moltes altres històries per tal de poder viatjar
en el temps i en l’espai.

QR a text Maria
Coll Bonjorn

QR a text Maria
Banús Segret

Naixements i defuncions

Naixements entre 01.02.18 a 31.6.18

Pau Casellas Elizondo
Cal Masover del Banús
24.05.2018
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Defuncions entre 01.06.17 a 31.1.18
Cap
Cens homes a data 30.6.18: 158
Cens dones a data 30.6.18: 159
Cens total: 317

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.

