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Quan ja estem a punt de finalitzar el 2009, les obres del famós Fons Estatal d’Inversió Local 

ja estan executades gairebé al 100%. Un any després de rebre la notícia que el govern estatal 

ajudaria els municipis a fer inversió, i després de les presses inicials  per saber com s’havia de 

gestionar aquest Fons tan aplaudit, podem dir que la majoria de municipis ens n’hem sortit. Hem 

fet les obres, hem millorat diferents aspectes dels nostres pobles i hem pogut donar feina a força 

gent, per passar si més no uns quants mesos.

Ara, a les portes del 2010, l’Estat ja ha aprovat un segon paquet d’ajudes, que a Taradell ens per-

metran tirar endavant amb projectes per un valor de 640.969 €, un import inferior al del 2009 que 

va ser  d’1.037.859 €, però que esperem saber invertir de la millor manera possible. Els projectes 

subvencionables també varien força i, si l’any passat es van destinar majoritàriament a obra pú-

blica i estalvi energètic, ara caldrà pensar en altres projectes que ja hem començat a preparar, 

seguint les noves indicacions del pla.

És ben cert que aquests fons hauran servit perquè els ajuntaments puguem continuar fent inver-

sió  durant aquests anys  tan complicats per a tots. Ara mateix, i en aquest butlletí en parlem,  ens 

posarem a la feina més que mai per gestionar les despeses corrents que tot ajuntament té i que 

s’han de cobrir forçosament amb ingressos corrents, no amb subvencions finalistes. 

Si podem anar fent inversió amb les subvencions que es van obtenint (Fons Estatal d’Inversió 

Local, Fons Europeus per al Desenvolupament, Pla Únic d’Obres i Serveis, Xarxa de Municipis) i 

tenim clar que s’ha de destinar la recaptació municipal a la gestió del dia a dia, a Taradell serem 

capaços de superar aquest període tan complicat amb èxit. N’estic segur! 

Lluís Verdaguer Vivet
Alcalde de Taradell    

Editorial
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Hisenda

Ordenances!  
Per què són 
importants?
L’eina econòmica d’un ajuntament són els pres-
supostos. El pressupost de despeses ens diu 
què ens gastarem i el d’ingressos ens diu com 
ho pagarem. Tots dos pressupostos han de 
quadrar, és a dir, han de tenir el mateix import.

Un cop elaborats els pressupostos, evolucio-
nen separadament, per això durant l’any s’ha 
de tenir un control molt acurat de tots dos, ja 
que per molt controlada que tinguem la des-
pesa, si no cobrem el que havíem previst no 
podrem fer front als pagaments. El fet de dotar 
uns pressupostos, en què la despesa sigui ge-
nerosa i l`ingrés contingut, a final d’any es té un 
cert marge, tot i les desviacions de despeses 
imprevistes que es generin, per poder així con-
tinuar tenint una economia equilibrada. 

COM CONTRIBUÏM ELS TARADELLENCS 
EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT?

Els ingressos més rellevants del pressupost de 
l’Ajuntament vénen a través d’impostos, taxes i 
aportacions de l’Estat i la Generalitat.

  
 

El ciutadà contribueix directament en el pressu-
post d’ingressos amb els impostos, que són la 
font d’ingrés més important de l’Ajuntament, ja 
que suposa el 43,18% del total dels ingressos. 
Els principals són l’IBI, el de VEHICLES, l’IAE, 
el d’OBRES i les PLUSVÀLUES.

L’altra font de finançament que ve a través del 
ciutadà són les taxes. La diferència que hi ha 
amb els impostos és que les taxes estan vincu-
lades a una despesa; és a dir, una taxa seria, 
per exemple, les escombraries o la distribució 
de l’aigua, perquè és un servei que té un cost 
que es cobra al ciutadà. Les taxes suposen un 
20,45% dels ingressos.

L’altre ingrés important que obté l’Ajuntament 
és l’aportació de l’ESTAT i de la GENERALI-
TAT que suposa  el 31,29% dels ingressos.

L’ingrés que l’Ajuntament necessita per poder 
cobrir les despeses que no es cobreixen amb 
subvencions ni taxes (allò que en les empre-
ses privades es coneix com a despeses indi-
rectes o d’estructura) provenen dels impostos i 
de les aportacions de l’Estat i de la Generalitat, 
la suma dels quals dóna un 74,47% del total 
d’ingressos.

QUÈ HA PASSAT AQUESTS DARRERS  
TRES ANYS?

Des del 2006 al 2009, l’Ajuntament ha deixat 
d’ingressar, entre llicències d’obres, plus-
vàlues i aportacions de l’Estat i la Generalitat, 
420.000,00 €, import que forma part del 74,47% 
dels ingressos utilitzats per a les despeses bà-
siques.

Quan es produeixen situacions com aquesta, 
s’ha de fer una anàlisi profunda, no tan sols 
de l’any corrent. Des de l’any 2008 ha anat 
augmentant l’impost de l’IBI (impost que, tot i 
l’augment, segueix endarrerit respecte al de la 
mitjana de municipis), fet que ha ajudat a anar 
compensant aquestes davallades tan impor-
tants d’ingressos. Alhora s’han anat retallant les 
despeses, però, com que aquestes no han estat 
mai  gaire superiors a les necessitats del poble, 
cada vegada és més difícil de reduir-les. 

El que es redueix claríssimament és la possi-
bilitat d’inversió amb l’aportació de fons propis 
de l’Ajuntament provinents dels ingressos co-
rrents. És a dir, abans quan es feia el pressu-
post hi solia haver uns romanents que, un cop 
cobertes totes les despeses, es destinaven a 
inversions. En aquests moments, no hi ha ca-
pacitat d’inversió, a excepció d’aquelles obres 
que siguin totalment subvencionades o bé que 
provinguin de la venda d’immobilitzat.
En aquesta època la despesa mínima neces-
sària se’ns menja el pressupost.
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L’augment d’un 5% de l’IBI d’aquest any és una 
mesura més que servirà per intentar mantenir 
aquest equilibri econòmic, ja que, a banda de 
la davallada d’ingressos provinents d’aquests 
anys, es preveu una rebaixa per a aquest 
2010 d’uns 100.000 €  de l’aportació de l’Estat. 
Aquest augment, que suposa una mitja de 12 € 
per habitatge a l’any, no cobrirà ni la meitat de 
la rebaixa prevista, fet que implica que el pres-
supost de despeses encara s’haurà de retallar 
més per poder-lo igualar al dels ingressos. 

A TARADELL PAGUEM IMPOSTOS MOLT 
ELEVATS?

A l’hora de fer estudis econòmics, val la pena 
fer comparacions basant-nos en municipis 
semblants al nostre. Veurem aquestes com-
paracions en la taula adjunta amb el coeficient 
que aprova l’Ajuntament i que s’aplica als va-
lors cadastrals de cada immoble per calcular 
l’impost de l’IBI. 

La taula ha estat elaborada amb les dades de 
l’Agència Tributària

Cal tenir en compte també l’any en què els 
ajuntaments van fer la darrera revisió cadastral. 
En aquesta taula el municipi de Roda de Ter ha 
fet la revisió aquest any 2009 ( atès que els va-
lors cadastrals són la base per a l’aplicació de 
l’impost i, com més actualitzat està, el valor és 
més alt i, per tant, l’Ajuntament recapta més); el 
que pot fer l’Ajuntament és equilibrar una mica 
el cost baixant el coeficient. Amb la puja del 
2010, a Taradell passarem a un coeficient del 
0,77, bastant lluny encara dels municipis sem-
blants o propers de la comarca .

COM AFECTARÀ AQUESTA DAVALLADA 
D’INGRESSOS AL PRESSUPOST DEL 
2010?

Caldrà ser molt realistes i tenir molt clar quins 
ingressos es preveuen i, en funció dels ingres-
sos, dotar les despeses. Això, que sembla tan 
evident, és una tasca especialment complexa 
en una economia municipal. Posem-ne alguns 
exemples:

· Hi ha despeses que no depenen del bon con-
trol que es pugui fer des de l’Ajuntament, com 
per exemple l’augment del cost de l’electricitat, 
del gas i dels subministraments en general.

· Si l’any 2010 augmentés l’IVA, tal com apun-
tava el govern fa unes quantes setmanes, au-
tomàticament el pressupost de despeses aug-
mentaria el 2%, ja que l’Ajuntament no es pot 
desgravar l’IVA de la major part de la despesa.

· La davallada dels ingressos provinents de 
l’Estat és imprevisible; a hores d’ara hi ha una 
previsió, però no en tenim les dades oficials.

Per tant, serà un pressupost de mínims, la fina-
litat del qual serà intentar mantenir un equilibri 
econòmic i fer una gran contenció de despesa.

És clar que estem en una situació econòmica 
complicada, que  és  una època de crisi, que  
és una època que hem de fer servir el sentit 
comú. Som molt conscients que si fins ara ens 
hem hagut d’estrènyer el cinturó, encara ens 
l’haurem d’estrènyer una mica més. Quan ens 
movem amb xifres que són les d’un Ajuntament, 
és molt fàcil tenir un desequilibri econòmic, si 
no s’està constantment pendent del control de 
les despeses i els ingressos. 

El gran repte del pressupost del 2010 és man-
tenir al màxim possible l’equilibri econòmic del 
nostre municipi, reduint el mínim possible els 
serveis que donem.
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Actuacions 
finalitzades 
a través del 
Fons Estatal 
d’Inversió Local
Les nou obres del FEIL (Fons Estatal d’lnversió 
Local) ja  estan pràcticament finalitzades.  S’han 
executat  en els terminis previstos i sense inci-
dències remarcables. Les empreses construc-
tores adjudicatàries han estat la gran majoria 
de Taradell. El cost final ha estat el que s’havia 
previst segons el projecte adjudicat.

Obra. Millora de la zona verda de les tres ro-
tondes i dels jardins de Ca l’Iglesies

 

Particularitats en l’execució dels treballs. 
Aquesta obra s’ha anat executant per zones i 
es va paralitzar els dos mesos del mig de l’estiu  
a causa de la forta calor que hagués malmès 
les plantes. L’ordre d’actuació que s’ha seguit 
ha estat: 

1. Rotonda de la carretera de Viladrau T
2. Jardins de Ca l’Iglesies
3. Rotonda de la carretera de Santa Eugènia
4. Rotonda de l’Atlàntida

En l’execució dels treballs, s’ha procurat afec-
tar el mínim la circulació dels vehicles.

Característiques de l’obra. Amb aquesta ac-
tuació, s’ha dotat totes les zones de reg amb 
un tub degotant, que substitueixi els aspersors 
de les rotondes que provocaven molèsties i 
s’ha ampliat el reg a les altres zones. En tots 
aquests espais, la instal·lació del reg per de-
goteig, la col·locació d’una tela antigerminació 
i la selecció de les plantes reduiran de manera 
important el cost que generaven els treballs de 
manteniment periòdics.

Obra. Pista poliesportiva descoberta a la 
Roca

       

Particularitats en l’execució dels treballs. Es 
va canviar el sentit previst en la ubicació de la 
pista perquè no afectés l’edifici del restaurant, 
ni els usos de l’espai i tampoc les alzines que 
hi ha.  

Característiques de l’obra. Amb aquesta ac-
tuació, s’ha dotat aquest barri d’una pista po-
liesportiva polivalent i alhora s’ha aprofitat per 
crear una zona infantil que potenciï aquest es-
pai com un punt d’activitat i trobada. L’actuació 
ha intentat ser respectuosa amb aquest espai 
natural. Així s’han utilitzat materials com la fus-
ta i la pedra i s’ha minimitzat l’impacte per les 
dimensions de la pista, col·locant-hi un pavi-
ment de color verd.

També s’han tingut en compte els materials 
utilitzats, com la fusta tropical de la tanca i 
l’estructura metàl·lica galvanitzada, per mini-
mitzar el cost del futur manteniment d’aquest 
espai.

Urbanisme
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Obra. Urbanització de la zona verda del 
carrer de Vic cantonada amb el carrer 
Vilanova

Particularitats en l’execució dels treballs. 
L’actuació per soterrar la xarxa de baixa tensió 
al carrer de Vic es va modificar a causa de la 
presència de la roca a una cota molt alta.

Característiques de l’obra. Amb aquesta in-
tervenció, s’ha urbanitzat la zona verda que 
es troba entre el carrer de Vic i el de Vilanova, 
cosa que ha permès:

- Millorar l’aparcament de la zona amb la ubica-
ció d’aparcaments en bateria tant al carrer de 
Vic, com al carrer Vilanova. S’ha millorat el pa-
viment, ja que era previst  que fos de formigó i, 
en canvi, s’hi han col·locat llambordes. 

- Respectar la comunicació viària formant un 
camí en diagonal, amb els accessos adaptats 
i il·luminant-lo.

- Col·locar una zona de grades, amb travesses 
de fusta, amb una plataforma inferior, que, a 
part de resoldre els desnivells del terreny per-
met habilitar-hi una zona de descans, per orga-
nitzar-hi certes activitats lúdiques...

- Crear una zona de jocs infantils, que millorin 
els equipaments d’aquesta zona.

- Plantar-hi arbres i arbustos propis de ribera, 
que millorin aquesta zona del torrent.

- Retirar la xarxa aèria de baixa tensió que  hi 
havia dins d’aquest espai.

Obra. Renovació de la Plaça del Sol

Particularitats en l’execució dels treballs. 
Respecte al projecte inicial, s’ha substituït, en 
una part, el paviment del vial per un paviment 
tou, perquè funcionalment permeti ampliar la 
zona verda. També s’ha substituït una part de 
l’arbrat que hi ha al lateral de la pista poliespor-
tiva.

Característiques de l’obra. La funció princi-
pal de l’obra ha estat la millora del paviment 
dels vials. Per això s’ha substituït el paviment i 
se n’ha millorat la base de sustentació. Alhora 
s’ha aprofitat aquesta actuació per millorar al-
tres deficiències de les instal·lacions: renovació  
d’una part de la canonada d’aigua i de la xarxa 
malmesa de clavegueram, introducció d’una 
nova xarxa de clavegueram per a aigües netes, 
soterrament de la línea de telefonia i previsió 
pel futur enllumenat.

També funcionalment s’ha aprofitat l’actuació 
per ampliar la zona de lleure a cada costat de 
la pista poliesportiva, en una zona anterior-
ment ocupada pel vial. Així, en una zona, s’hi 
han col·locat els jocs, ampliats i nous, en un 
espai més ampli i sobre un paviment de peces 
de cautxú.

També a la zona de la pista poliesportiva 
s’ha efectuat un accés adaptat a cada costat 
d’aquesta pista; s’ha instal·lat un drenatge pe-
rimetral al voltant de la pista per tal de resol-
dre els envasaments d’aigua i es col·locarà una 
tanca perimetral que eviti el risc de caiguda des 
de la part alta.
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Obra. Reasfaltat dels carrers de la zona del 
camp de futbol

Particularitats en l’execució dels treballs
 
Característiques de l’obra. Els treballs han 
consistit en la repavimentació de part dels vials 
del costat del camp de futbol. S’ha col·locat 
l’asfalt sobre una malla per evitar, tant com es 
pugui, l’aparició de les fissures que hi havia  al 
paviment de formigó anterior. Amb l’actuació 
s’ha aprofitat per millorar les reixes de reco-
llida d’aigua de pluja dels vials, per instal·lar 
travesses de serveis en algunes cruïlles per 
evitar futures obertures de rases en els vials, 
per soterrar els serveis aeris i per condicionar 
la vorera en l’accés antic al camp de futbol.

Obra. Millora del paviment de diferents 
carrers de la població

Particularitats en l’execució dels treballs. 
És necessari substituir bona part de la cano-
nada d’aigua del carrer Guillem de Mont-ro-
don.

Característiques de l’obra. Els treballs han 
consistit en la millora del paviment d’aquests 
vials amb la repavimentació amb asfalt. En al-
guna zona, a més, ha estat necessari millorar 
la base d’aquest paviment, substituint algun 
tram de vorera i de vorada en mal estat.

Obra. Millora d’una part dels jardins de 
Can Costa

Particularitats en l’execució dels treballs. 
Aquesta obra va ser la primera a iniciar-se i  
a poder-se acabar amb l’objectiu de ser utilit-
zada en els actes de la foguera de Sant Joan 
d’enguany. 

Característiques de l’obra. Aquesta obra ha 
permès acabar d’urbanitzar els jardins de Can 
Costa. Amb aquesta intervenció, s’ha acabat 
la urbanització de sota el dipòsit, eix central 
de l’accés a Can Costa des dels jardins, i al-
hora ha posat en servei un espai per a dues 
pistes de petanca i una zona de repòs.

Cal dir que s’havia projectat fer una pista i s’ha 
ampliat a dues pistes de petanca per complir 
les peticions presentades.

Obra. Renovació de l’enllumenat públic de 
diversos sectors del nucli urbà
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Avança la 
ronda de 
ponent
S’estan finalitzant les obres de la rotonda i d’un 
tram de la ronda de Ponent que, en el traçat fi-
nal, juntament amb la ronda de Llevant, cons-
tituiran una circumval·lació perifèrica al muni-
cipi, de manera que permetrà la descongestió 
del trànsit en el nucli urbà, tant pel que fa a 
turismes, com a vehicles pesants. 

El cost de l’obra ha estat d’un milió d’euros,  
que ha estat finançat íntegrament pel Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya.

Tot i les dificultats tècniques que suposava 
aquesta obra i després de resoldre’n alguns 
detalls que realment complicaven els girs de 
vehicles pesants i autobusos, podem dir que 
queda totalment resolt el trànsit de vehicles 
entre la carretera de Vic per Santa Eugènia i 
la de connexió amb la C17 per Mont-rodon.

Amb l’execució d’aquesta rotonda serà més 
a prop el planteig de treure totalment el tràn-
sit de l’interior del municipi, ja que facilitarà la 
connexió amb l’altre part de la ronda de Po-
nent que conduirà el trànsit a la Carretera de 
Balenyà a l’alçada del Serrat del Figaró.

Característiques de l’obra. L’actuació s’ha 
centrat en els carrers de la Vila, de la Barce-
loneta, de França i de Sant Sebastià. S’han 
substituït alguns quadres elèctrics existents 
per uns altres amb control astronòmic, també 
s’han substituït punts de llum per uns altres de 
sodi i halogenurs els quals tenen un rendiment 
més elevat i incorporen un sistema de reduc-
ció de la contaminació lumínica. D’altre banda 
també s’han substituït algunes línies aèries, 
resolent els problemes de seguretat i adoptant 
criteris d’eficiència energètica.

Obra: Instal·lació de bombes de calor, aïlla-
ment de conductes exteriors, xarxa elèctri-
ca de les bombes, nou software i anul·lar la 
lluerna de la coberta de la sala d’actes de 
“Can Costa”.

Característiques de l’obra. L’actuació ha 
permès millorar l’aïllament dels conductes 
de climatització que passaven per l’exterior 
de l’edifici, millorar l’aïllament de la coberta. 
A banda s’han instal·lat uns equips per a re-
frigeració de l’aigua de climatització més efi-
cients, amb més rendiment i menys contami-
nants els quals no estan subjectes al risc de 
legionel·losi. I al mateix temps s’ha millorat el 
sistema de gestió i control de temperatures de 
la instal·lació.

Totes aquestes actuacions comportaran un 
estalvi energètic important i una reducció 
d’emissions contaminants.

Característiques de l’obra. L’actuació s’ha 
centrat en els carrers de la Vila, de la Barce-
loneta, de França i de Sant Sebastià. S’han 
substituït alguns quadres elèctrics existents 
per uns altres amb control astronòmic, també 
s’han substituït punts de llum per uns altres  de 
sodi i halogenurs els quals tenen un rendiment 
més elevat i incorporen un sistema de reduc-
ció de la contaminació lumínica. D’altre banda 
també s’han substituït algunes línies aèries, 
resolent els problemes de seguretat i adoptant 
criteris d’eficiència energètica.
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CARRERS 
noms i els seus 
límits 
En el Ple de l’Ajuntament de Taradell, del 29 
d’octubre de 2009, es van aprovar les propos-
tes sobre vials, redactades per la Comissió 
Assessora Municipal, creada amb aquesta fi-
nalitat, que és formada per Lluís Verdaguer i 
Vivet, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de 
Taradell; Albert Ledesma i Castelltort, com a 
regidor d’Urbanisme; Jordi Freixas i Codina, 
com a regidor del grup d’ERC. Els assessors 
d’aquesta Comissió són Mn. Antoni Pladevall 
i Font, historiador; Salvador Solagran i Prese-
guer, i Francesc Xavier Albert i Sabatés.

Les propostes versaven bàsicament sobre tres 
punts: ordre lingüístic i criteris per a l’ordenació 
del nomenclàtor, concreció dels límits d’alguns 
vials, des de la toponímia i modificació fins a la 
proposta de noms de vials.

Ordre lingüístic 
i criteris per a 
l’ordenació del 
Nomenclàtor 
En alguns topònims, s’ha recorregut al servei 
de normalització lingüística de la Generalitat, 
per exemple per a la plaça d’Everest-85.

Com a norma general, s’anteposarà la preposi-
ció de a tots els noms dels vials.

Pel que fa al topònim La Plaça, l’article forma 
part intrínseca del nom i, per tant, s’ordenarà 
alfabèticament per la L. Tampoc  serà precedi-
da pel nom genèric ‘plaça de...’ En el nomen-
clàtor a la P posarà ‘Plaça’ (vegeu La Plaça).

Els topònims dels vials que eren definits com a 
‘camí’, el mot camí formarà part del nom: 
Carrer del CAMÍ DE LA CODINA
Carrer del CAMÍ DE LA VALLMITJANA

Avinguda del CAMÍ RAL
Passatge del CAMÍ RAL DE TONA

També es considera que forma part del nom la 
contracció can o cal.
Carrer de CAN  LLEBRE
Carrer de CAN  PUIGRAMPÍ
(S’ha considerat no posar guió separador des-
prés de la G, al topònim PUIGRAMPÍ.)

Concreció dels 
límits d’alguns vials 
a partir de des de la 
toponímia 
Passeig de l’ALCALDE JOAN REIG - des del 
passatge del Casino fins a la plaça de Ca 
l’Iglesies 

Carrer de la BARCELONETA - des del carrer de 
la Vila, després del carrer de Catalunya, fins a 
la plaça dels Homenatges a la Vellesa

Plaça dels HOMENATGES A LA VELLESA - co-
rrespon a l’espai urbà triangular situat al nord 
del carrer de Jaume Balmes, entre el car- rer de 
la Font del Xumet, el carrer del Doctor Fleming i 
el carrer de la Barceloneta

Carrer del CAMÍ DE LA CODINA - s’ha unifi-
cat amb aquest únic nom el vial que actualment  
s’anomena Camí de la Codina, en els dos pri-
mers trams de carrer, i Camí del Pujol, en els 
altres dos trams

Carrer del CAMÍ DE LA VALLMITJANA - des de 
l’avinguda de Goitallops, en direcció a l’est, fins 
al límit del sòl urbà

Passatge del CAMÍ RAL DE TONA - des de 
l’avinguda de Mossèn Cinto Verdaguer, en di-
recció a ponent, fins al límit del sòl urbà

Carrer del FERRIOL - des del passeig de 
l’Arenal fins a l’avinguda de Goitallops 

El vial tenia una duplicitat de denominació amb 
el nom de carrer de Ponent; aquest topònim  
s’anul·la ja que, a més de la duplicitat, podria 
donar lloc a confusió amb la ronda de Ponent. 



11

Urbanisme

Carrer de FRANCESC CAMPRODON - des del 
carrer de l’Església fins a trobar el carrer de Ra-
mon Pou, punt en el quals s’inicia el passeig del 
Pujoló 

Carrer de RAMON POU - des del carrer de Sant 
Sebastià fins a trobar el carrer de Francesc 
Camprodon, punt  en el qual s’inicia el passeig 
del Pujoló 

Passeig del PUJOLÓ - des de la confluència 
del carrer Ramon Pou amb el carrer Francesc 
Camprodon fins a l’avinguda de Mossèn Cinto 
Verdaguer 

Carrer de MIQUEL MARTÍ I POL - des de la ca-
rretera de Mont-rodon fins al carrer de Catalu-
nya 

Avinguda de MOSSÈN CINTO VERDAGUER - 
des de la plaça de l’Atlàntida fins a trobar el vial 
que, des de la plaça de la Rectoria, va fins a la 
riera de Taradell.

Carrer de TONA - des de la carretera de Ba-
lenyà fins a l’antiga entrada del parc d’esports. 
A partir d’ara, forma part del carrer de Tona el 
tram de vial que fins ara s’anomenava carrer 
del Parc d’Esports.  

Carrer d’en ROCAGUINARDA - des del carrer 
de la Fontesana fins a la carretera de Viladrau.  
A partir d’ara, forma part del carrer d’en Roca-
guinarda, el tram de carrer fins ara anomenat 
del Gremi dels Paraires.

Modificació o 
proposta de noms 
de vials

Plaça de la ROUREDA - es suprimeix el nom 
de plaça de la Roureda a l’espai format per la 
bifurcació del carrer de Sant Jordi i el del Cen-
tenari de l’Orquestra Lluïsos. 

Carrer del GREMI DELS PARAIRES - es dóna 
el nom de carrer del Gremi dels Paraires al vial 
que, situat al lateral de la carretera de Vila-
drau des del carrer d’en Rocaguinarda, seguint 
un traçat corbat, s’adreça vers l’avinguda de 
Montserrat.

Passeig dels VILADEMANY - en lloc de ronda 
dels Vilademany.

Jardins de la PAU - es manté el topònim per 
anomenar aquests jardins, però no consta com 
a vial. 

Plaça dels PARAIRES - Es suprimeix el nom de 
plaça dels Paraires. 

Aquest espai consta com un apèndix del carrer 
de la Fontesana.

Plaça dels CAÇADORS - és la plaça circular 
situada al final de l’avinguda de Goitallops. 

Ronda de LLEVANT - des de la rotonda situa-
da a la carretera de Vic, al començament del 
polígon del Vivet i vorejant la Vila per l’est, va 
fins a una rotonda projectada a la carretera de 
Balenyà enfront del serrat del Figueró.

El nom es comú a tota la ronda, però cada zona  
és determinada per un nom i numeració propis, 
i es respectarà els dels vials on es sobreposi la 
ronda.
 
Ronda de PONENT - tindrà els mateixos ex-
trems que la ronda de Llevant, però passarà 
pel perímetre del sector oest de la població. Es 
seguiran també els altres criteris.

Passatge del REIG - des del carrer de l’Església 
fins la carretera de Mont-rodon. Està situat a 
ponent de la tanca de la masia del Reig.

Carretera de VIC - és un tram de carretera en-
tre la rotonda de la T i el començament de la 
urbanització de la Plana de la Madriguera. 

Passeig de la FLAMA DEL CANIGÓ - va des 
de la plaça de Ca l’Iglesies fins a la plaça de la 
Barceloneta.

Plaça de CA L’IGLESIES - és el vial central de 
la zona dita popularment  de ca l’Iglesies. Està 
ubicada entre el carrer de la Vila, carrer de la 
Barceloneta, final del Passeig de l’Alcalde Joan 
Reig i l’inici del passeig de la Flama del Cani-
gó.

Passatge de CAN GRANYENT - va des del car- 
rer de la Flama del Canigó fins a la carretera de 
Balenyà.

Els noms dels dos últims vials Iglesies i Gra-
nyent, corresponen a dos topònims populars, 
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que s`han escrit amb la normativa correcta.
Originàriament s’escrivia Iglesias i Grañén.
 
*** S’ha redactat el NOMENCLÀTOR 2009 dels 
vials de Taradell. S’oficialitzen tots els noms, tal 
com estan escrits, i es deroga qualsevol altra 
forma o denominació que no sigui aquesta.
La llista es podrà consultar a la web municipal.

NOMENCLÀTOR    

-2009-

31 DE JULIOL, C. del       
ABELLES , C. de les    
AGUDES, C. de les
AIGUAFREDA, C. d’
ALCALDE JOAN REIG,  Pg. de l’
ALMOGÀVERS,  C. dels
ALOU, C. de l’
ANSELM CLAVÉ, C. d’
ANTONI GAUDÍ, C. d’
ANTONI SORS, C. d’
APLEC, Ptge de l’
ARADA, C. de l’
ARENAL, Pg. de l’
ATLÀNTIDA, Pl. de l’
AVETS, Pg. dels
BALENYÀ, Ctra. de
BARCELONA,  C. de
BARCELONETA, C. de la
BARCELONETA, Pl. de la
BARCELONETA, Ptge. de la
BATLLIA, C. de la
BELLMUNT, C. de
BLAT, C. del 
BOSC, Trav. del
CABRERA, C. de
CAÇADORS, Pl. dels
CALÇADA, C. de la
CA L’IGLESIES, Pl. de
CAMÍ DE LA CODINA, C. del
CAMÍ DE LA VALLMITJANA, C. del
CAMÍ RAL, Avda. del 
CAMÍ RAL DE TONA, Ptge. del
CAMPANAR, C. del

CAN GRANYENT, Ptge. de
CANIGÓ, Via del 
CAN LLEBRE, C. de
CAN PUIGRAMPÍ, C. de 
CASINO, Ptge. del
CASTELLETS, Av. de
CATALUNYA, C. de
CENTENARI DE L’ORQUESTRA LLUÏSOS,  C. 
del
CENTENARI DELS OCELLAIRES, C. del
CENTENARI DELS OCELLAIRES, Pl. del
COLOMER, C. del
COMA DEL REIG, C. de la
CONGOST, Ptge. del
DOCTOR FLEMING, C. del
DOCTOR GENÍS, C. del
DOMÈNEC SERT, Pg. de
ENRIC BORRÀS, C. d’ 
ENRIC MORERA, Ptge. d’
ERA DEL TINT, C. de l’
ERA D’EN MERO, C. de l’
ERES, Pl. de les
ESGLÉSIA, C. de l’
ESQUÍS, C. de l’
ESTACIÓ, C. de l’ 
EVEREST-85, Pl. d’ 
FERRIOL, C. del
FLAMA DEL CANIGÓ, Pg. de la
FONT, C. de la
FONT DEL XUMET, C. de la 
FONT D’EN DÉU, C. de la
FONTESANA, C. de la
FRANÇA, C. de
FRANCESC CAMPRODON, C. de
GAIES, C. de les
GILI, Pl. d’en
GIRONA, C. de
GOITALLOPS, Av. de
GOTLLES, C. de les 
GRANJA, C. de la 
GREMI DELS PARAIRES, C. del
GUIFRÉ EL PELÓS, C. de
GUILLEM DE MONT-RODON, C. de
GURRI XIC, C. del
HOMENATGES A LA VELLESA, Pl. dels
HOSTALET, C. de l’
JAUME I, C. de
JAUME BALMES, C. de
JOAN XXIII, C. de
JOAN MARAGALL, C. de
JOC DE LA PILOTA, C. del
JORDI CAPELL, C. de
LA PLAÇA
LLEIDA, C. de
LLEVANT, Rda. de
MADRIGUERA, C. de la
MALLA, C. de

Urbanisme
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MATAGALLS, C. de
MIGJORN, C. de
MIQUEL MARTI I POL, C. de
MONT-RODON ,  Ctra. de
MONTSENY, Avda. del
MONTSERRAT, Avda. de
MORERES, Pg. de les
MOSSÈN  CINTO  VERDAGUER, Av. de
MOSSÉN  JOAN  VILACÍS, Pl. de
MUNTANYA, C. de la
NARCÍS MONTURIOL, C. de
PAGESIA, Ptge. de la 
PASTORS, C. dels 
PAU, C. de la
PEP  VENTURA, C. de
PINEDIQUES, Pg. de les
PINS, C. dels
PINYONAIRES, Pl. dels
PIRINEU, C. del
PLAÇA ( vegeu LA PLAÇA )
PLA  DE  LES  ALBES, Pg. del
PLANA  DE  VIC, Ptge. de la
PLANÇONEDA, C. de la 
POMPEU FABRA, C. de
PONENT, Rda. de
PRATSAVALL, C. de
PRESIDENT  MACIÀ, C. del
PUIG-L’AGULLA, C. de
PUIGMAL, C. del
PUJOLÓ, Pg. del
QUINTANA, C. d’en
RAMON  LLULL, C. de
RAMON POU, C. de
RAVATÓ, C. del
RECTORIA, Pl. de la
REIG, Ptge. del
ROCA, Pl. de la
ROCAGUINARDA, C. d’en
ROQUES, C. de les 
ROSSELLÓ, C. del
ROSSINYOLS, C. dels
ROUREDA, C. de la
ROURES, C. dels
SAGRERA, Ptge. de la
SALVADOR  ESPRIU, C. de
SANTA  EUGÈNIA, Av. de
SANTA  FE, C. de
SANTA  JULITA, C. de
SANTA  LLÚCIA, Pl. de
SANT  GENÍS, Pg. de
SANT  JORDI, C. de
SANT  MARÇAL, C. de
SANT  MIQUEL, C. de
SANT  QUIRZE, Pl. de 
SANT  SEBASTIÀ, C. de
SANT  SEGIMON, C. de
SARDANA, C. de la 

SERRA, C. de la
SEVA, C. de  
SITGES, Trav. de les
SOL, Pl. del
TAGAMANENT, C. de
TARRAGONA, C. de
TEIXIDORS, C. dels
TONA, C. de  
TORRAS I BAGES, C. de
TORRE DE DON CARLES, Ptge. de la
TORRENT  D’EN  SADURNÍ, C. del
TOSSAL, Pg. del
TRABUCAIRES, C. dels
TREBALL, C. del
VAPOR, C. del
VIA, C. de la
VIC, C. de
VIC, Ctra. de
VILA, C. de la
VILADEMANY, Pg. dels
VILADRAU, Ctra. de
VILALLEONS, C. de
VILANOVA, C. de la
VILANOVA, Ptge. de la
VINYA D’EN PALLASSA, C. de la
VIVET, C. del

Urbanisme
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CARA

Després de quatre anys sencers, els resultats 
obtinguts continuen situant el nostre municipi  
com un dels millors de Catalunya, pel que fa 
a la recollida selectiva de residus.

MITJANA DE RECOLLIDA SELECTIVA

sobre el total dels residus municipals urbans 
(incloent-hi el vidre)

 
 Catalunya central               34%

 Osona                                52%

 Taradell                             85%

Com s’observa, el percentatge de recollida 
selectiva de Taradell està molt per sobre dels 
resultats aconseguits a tot Catalunya central i 
també a Osona. Aquest percentatge es manté 
en el temps, fet que significa que la recollida 
selectiva porta a porta està fortament integrada 
en la vida quotidiana dels taradellencs.

Les dades següents reflecteixen el canvi que 
va suposar la implantació de la recollida selec-
tiva porta a porta:

Comparació entre les dades de gener a octubre 
de 2005 i de gener a octubre de 2009 (abans 
de la implantació de la recollida selectiva porta 
a porta i després):

ABANS DE LA RECOLLIDA PORTA A POR-
TA (de gener a octubre de 2005)

DESPRÉS DE LA RECOLLIDA PORTA A 
PORTA (de gener a octubre de 2009)

Medi Ambient

LA CARA I LA CREU DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA 
A TARADELL
Valoració dels resultats en el 4t aniversari 
de la recollida porta a porta
El 24 d’octubre es va complir el 4t aniversari de l’inici de la recollida porta a porta a Taradell. Es 
considera que en aquesta data, al nucli de Taradell i a Goitallops, gairebé cinc mil habitants (octu-
bre de 2005) van començar a lliurar els residus fraccionats als serveis municipals, encara que es 
féu per fases: al barri de la Madriguera al maig de 2002, al barri de Mont-rodon al juliol de 2005 i 
al barri de la Roca al febrer de 2006
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Medi Ambient

La matèria orgànica ha deixat de portar-se a 
l’abocador i ara es considera un residu que 
es porta a la planta de compostatge on esde-
vé un recurs, del qual s’obté adob. La matèria 
orgànica recollida a Taradell es manté en un 
1% de productes impropis (materials que no 
hi haurien de ser), dada que permet que el 
compost obtingut sigui d’altíssima qualitat. 

CREU

Els materials reciclables se separen a la plan-
ta de triatge de la Mancomunitat La Plana, des 
d’on es porten a diverses empreses recupera-
dores, que en fan nous materials. El triatge a 
la planta és manual; diversos operaris obren 
les bosses i cadascun selecciona un, dos o 
tres materials diferents.

Aquests últims mesos, s’ha detectat un em-
pitjorament de la qualitat dels materials 
d’entrada a la planta de triatge. Això vol dir 
que els materials reciclables recollits a Tara-
dell tenen barrejats una part de materials que 
no hi haurien de ser; concretament, s’ha tro-
bat un 9% matèria orgànica. 

Aquest fet implica:

- Un empitjorament de les condicions de tre-
ball dels operaris de la planta de triatge, ja 
que els materials són més bruts, la matèria 
orgànica és putrefacta i se senten pudors 
                                               

- Una qualitat pitjor dels materials separats i, 
per tant, tenen menys valor, cosa que es tra-
dueix en menys ingressos per a la venda i en 
un major cost per a l’Ajuntament

L’àrea d’aportació, situada al costat de la deixa-
lleria, a grans trets, s’utilitza correctament i es 
manté neta. Hi ha qui hi deixa trastos i altres 
materials que cal dipositar a la deixalleria, o 
bé qui no obre els contenidors corresponents 
per abocar-hi els residus sinó que deixa els 
materials a terra. Cal anar corregint aquestes 
actituds incíviques d’alguns habitants de Ta-
radell.

Entre tots, cal que continuem col·laborant en 
la recollida de residus per mantenir i si és pos-
sible millorar aquests resultats. Moltes gràcies 
a tots.

Cinta de triatge a les instal·lacions 
de la Mancomunitat La Plana
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2009, any Joan 
Amades
L’any 2009 s’escau el cinquantenari de la mort 
de Joan Amades i Gelats (Barcelona, 1890-
1959), el folklorista més prolífic del nostre país, 
tant pels materials recercats, com pels contin-
guts, com per l’obra escrita.

L’Associació Cultural Joan Amades, aprofi-
tant l’efemèride, vol homenatjar-lo durant un 
any, amb l’objectiu de donar a conèixer l’obra 
d’aquest estudiós i de reivindicar-lo, també, 
com una de les figures cabdals del panorama 
cultural català.

Joan Amades ha estat una figura eminent de 
la cultura catalana i el seu treball ha estat es-
sencial per a tots els àmbits de la cultura popu-
lar. És un personatge amb el qual estem tots 
en deute i per això creiem que la iniciativa de 
l’homenatge és patrimoni de totes les associa-
cions, organitzacions, i persones que valoren, 
es senten identificades o es dediquen a la cul-
tura popular.

En conseqüència, molts col·lectius, entitats, 
persones i organitzacions, sensibles a la pro-
posta de fer un homenatge a la figura de Joan 
Amades, s’han adherit a aquesta iniciativa. 

A Taradell, la Comissió de festes de Sant Antoni 
Abad ha volgut materialitzar aquesta implicació 
donant a conèixer el personatge a través de 
l’exposició “La memòria del poble”, dedicada a 
Joan Amades, que es va poder veure del 30 de 
novembre al 13 de desembre al Centre Cultural 
Costa i Font. També li dedicaran les activitats 
que realitzen habitualment.

La cavalcada
de reis
El dia 5 de gener SM els Reis d’Orient arriba-
ran a Taradell. La cavalcada començarà a les 7 
del vespre, i es dirigirà a la plaça de les Eres. 
Recuperant el recorregut d’anys anteriors, les 
carrosses aniran cap al carrer de la Font, se-
guint pel carrer Joc de la Pilota, cap al passeig 
Domènec Sert. A la carretera de Balenyà tren-
carà pel carrer Ramon Pou, baixarà pel ca-
rrer Sant Sebastià fins a la plaça de les Eres. 
A la plaça, els Reis baixaran de les carrosses 
per fer l’adoració al pessebre, i es dirigiran a 
l’Ajuntament, on seran rebuts per l’alcalde. Des 
del balcó de l’Ajuntament es dirigiran a tots 
els assistents. A continuació, retornaran a les 
carrosses des d’on repartiran els obsequis als 
nens i nenes. Finalment, la cavalcada marxarà 
en direcció al carrer de la Vila. 

Un any més, per guiar ses majestats, hem de 
tenir tots a punt les atxes de barballó, que fan 
tan única la nit de reis a Taradell. Però volem 
recordar a tothom que cal actuar amb precau-
ció amb el foc i, sobretot, al llarg de la cavalca-
da ja que els carrers són plens de gent. 

Els tiquets per als regals seran repartits a tots 
els nens i nenes del poble que tinguin d’un a  
set anys. Però tots els que visquin fora del nu-
cli urbà del poble o no estiguin empadronats a 
Taradell, podran adquirir els tiquets als quioscs 
fins al dia 3 de gener. 

Els caramels que es donaran al llarg de la ca-
valcada, no contenen gluten, per tant són aptes 
per a celíacs. L’Ajuntament es va adherir, l’any 
2007, a la campanya “Cap nen celíac, sense 
caramels”.  

Per rebre de manera ben lluïda els Reis, cal 
la participació de molta gent. Per això, si voleu 
participar com a patge, cal tenir dotze anys, com 
a mínim. i heu d’anar a informar-vos-en a les 
oficines de l’Ajuntament o a l’Escola de Música 
de Taradell, fins al dia 22 de desembre.  Totes 
les persones que vulguin col·laborar d’alguna 
manera en la cavalcada, s’han de posar en 
contacte amb l’Ajuntament o amb la comissió 
de festes.



17

Cultura

La festa de Sant Sebastià 2010
Els actes de la Festa Major d’hivern del 2010 començaran el dia 20 de gener, onomàstica del 
patró de Taradell, i acabaran el diumenge 24. Aquests dies estaran marcats per actes plens de 
tradició. Com ja és habitual, la festa s’iniciarà el dimecres amb la tradicional xocolatada popular 
del carrer Sant Sebastià. A continuació, la comitiva dels Pabordes del Ball del Ciri i les autoritats, 
acompanyades per la cobla Genisenca, sortiran des de l’Ajuntament cap a l’església on es cele-
brarà l’ofici solemne en honor al sant. Alhora, des de la plaça de les Eres, s’iniciarà una cercavila 
amb els gegants, capgrossos i grallers de Taradell que recorrerà el poble. A partir de les 12 del 
migdia, a la plaça de les Eres, es ballarà el Ball del Ciri i danses populars, a càrrec de l’Esbart 
Sant Genís, acompanyats per la Genisenca. A la tarda, al Centre Cultural Costa i Font, hi haurà 
una actuació del grup d’animació infantil “La Serpentina”, perquè els més menuts gaudeixin de la 
festa. Per acabar de celebrar el dia del nostre patró, s’entregarà, per segon any, el premi al millor 
treball de recerca a la sala de plens de l’Ajuntament. 

El dissabte 23, al vespre, per al joves, es celebrarà el sopar i la festa jove a la Carpa del Can 
Costa. 

Al llarg del cap de setmana a la sala gran del Centre Cultural Costa i Font es portarà a terme la 
representació de l’obra de teatre El rei Lear de William Shakespeare, a càrrec de la companyia 
Arcs Estudi Teatre, dirigida per Manel Gausa. L’any passat aquesta obra es va posposar a causa 
d’un accident del director de l’obra, però finalment es podrà representar dins els actes de la festa. 
L’obra es farà el dissabte 23, a les 9 del vespre, i el diumenge 24, a les 6 de la tarda. Les entrades 
es vendran una hora abans de la representació al vestíbul del centre, a un preu de  deu euros. 

Esperem que el temps acompanyi i que gaudim tots de la festa !

Ball del ciri 2009



18

Serveis Socials

Centre Obert de Taradell
El Centre Obert de Taradell és un servei municipal que pretén col·laborar en la tasca educativa 
dels nostres infants i adolescents al costat d’altres agents, com les famílies, les escoles i la co-
munitat en general.

El nostre Centre Obert treballa per la socialització, pel compromís social, per la llengua i 
l’escolarització, per la participació, pel lleure i l’esport, per la relació amb la família i per l’orientació 
i inserció prelaboral, en el cas dels adolescents, entre altres continguts. Tota aquesta tasca la fem 
a través de l’oci i el lleure dels infants i adolescents per tal de contribuir al creixement personal i 
col·lectiu d’aquests. 

El Centre Obert ofereix aquest servei al local El Puntal, al carrer Ramon Pou, 101. Els nens i ne-
nes de 5 a 12 anys es troben el dilluns i dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre, i els joves, de  12 
a 16 anys, el dimecres i divendres, de 4 a 7 de la tarda.

És un bon espai per donar sortida a les inquietuds i motivacions dels infants i joves del poble. Al 
mateix temps que aprenen, fan sortides, manualitats, sessions de cuina; miren pel·lícules; juguen 
i aprenen amb l’ordinador; participen en els actes culturals i tradicionals; se’ls dóna suport en els 
deures i fan reforç escolar, etc.

El Centre Obert és un servei gratuït que ofereix l’Ajuntament. Els infants i joves han d’estar empa-
dronats a Taradell. Per sol·licitar l’accés al Centre Obert cal que els pares o tutors legals s’adrecin 
a l’Ajuntament de Taradell per tal d’emplenar el formulari d’inscripció.

Instal·lacions del Centre Obert de Taradell
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Inici d’un nou curs 
escolar
Ja fa uns quants dies que hem entrat als cen-
tres educatius, alumnes i mestres, amb les mo-
txilles carregades d’il·lusió, de curiositat i de 
desig per aprendre i  per millorar…

El col·lectiu que treballa en el món de l’educació 
és un col·lectiu compromès amb la seva feina, 
a voltes poc reconeguda. Té clar el seu paper 
en la construcció d’una societat millor i tre-
balla intensament per donar aquella qualitat 
d’ensenyament que tant es reclama actual-
ment.
 
Tot l’estament educatiu es reuneix en un òr-
gan del qual us volem parlar: el Consell Es-
colar Municipal. Aquest Consell és format per 
mestres i professors, pares i mares i personal 
d’administració i de serveis dels vuit centres 
que hi ha al nostre poble. El CEM és un òrgan 
de consulta i participació dels sectors educatius 
i de l’Ajuntament.

Gràcies a la desinteressada col·laboració dels 
representants dels centres, estem aconseguint 
millorar molts aspectes educatius del municipi. 
Rebem idees interessants que intentem posar 
en funcionament amb tota la dedicació possi-
ble. Ja fa tres cursos que treballem junts i po-
dem assegurar que hem fet un equip bo i ben 
avingut. Tots aquests esforços neixen amb la 
sana intenció de seguir educant els infants i jo-
ves de Taradell, que cada curs són més nom-
brosos, i d’ajudar a formar-los.

També cal fer una menció especial a tot el 
col·lectiu d’adults que mantenen vives les seves 
ganes d’aprendre i millorar. L’Escola Municipal 
L’Arpa n’és un exemple. S’està consolidant 
amb una àmplia oferta de cursos anuals i de 
monogràfics que tenen una bona acceptació.

Amb molts projectes iniciats i un munt d’idees 
dins el calaix, donem el nostre reconeixement 
a la tasca de l’estament educatiu. 
I com diria el poeta M. Martí i Pol : “I via fora! 
Que tot està per fer i tot és possible!”

Comença el curs 
escolar a les 
escoles bressol i a 
l’escola de música
Aquest curs escolar les escoles bressol de Tara-
dell tenen, entre totes dues, cent disset nens.

L’escola bressol és el primer graó del sistema 
educatiu que els nostres fills es troben al llarg 
de la seva vida.

Aprofitem les coses de la vida diària per con-
vertir-les en educatives i creem situacions que 
desvetllin l’interès de l’infant. Ells són els prota-
gonistes del seu propi aprenentatge i els adults 
posem els mitjans per estimular-lo. Així perme-
tem als infants d’anar descobrint i experimen-
tant la realitat.

A l’Escola de Música de Taradell hi ha uns cent 
cinquanta-cinc alumnes, a partir de tres anys, i 
no té límit d’edat. 

Intentem adaptar-nos a les necessitats de cada 
alumne. Per això, a part dels grups de llenguat-
ge per edats, també oferim classes a adults, ja 
sigui de llenguatge musical, o bé d’instruments.  
D’altra banda, l’escola considera que la música 
és un conjunt de pràctiques socials i culturals 
en les quals cal aconseguir que l’alumnat s’hi 
insereixi activament. Més enllà de transmetre a 
l’alumne un conjunt de fets i coneixements que 
configuren el saber, volem que aquests facin 
música. 

Tant les escoles bressol, com l’Escola de Músi-
ca participen activament amb altres entitats del 
poble en la celebració de festes i tradicions, ja 
que així entre tots fem que el nostre poble      si-
gui viu i que els infants i adults col·laborin en la 
nostra tradició i en formin part.

Educació

Nombre d’alumnes als centres educatius de Taradell el curs 2009-2010:
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Les 192 biblioteques i els 9 bibliobusos de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputa-
ció disposaran a partir del 18 de novembre d’un 
nou sistema informàtic de gestió bibliotecària. 
El nou programa, anomenat Millennium i pro-
pietat de l’empresa nord-americana Innovative 
Interfaces, substitueix l’actual sistema VTLS, 
present a les biblioteques des de 1990. 

Millennium és un dels programes més moderns 
en l’àmbit de la gestió bibliotecària. Més de 
4.500 biblioteques d’arreu del món l’utilitzen. 
Les majoria de biblioteques de la província 
de Barcelona l’utilitzaran properament ja que 
l’elecció del programa Millennium ha estat co-
muna entre la Xarxa de Biblioteques Munici-
pals, el Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya.

El sistema Millennium permetrà mantenir les 
tasques i serveis habituals de les biblioteques 
des d’una plataforma tecnològica actualitzada, i 
a més oferirà avantatges a la tasca diària de les 

més de 1.000 persones que integren la planti-
lla de la Xarxa de Biblioteques Municipals i als 
seus usuaris. Facilitarà la gestió dels tràmits bi-
bliotecaris, alguns dels quals es realitzaran de 
forma automàtica des del sistema, com ara els 
avisos recordatoris per correu electrònic de de-
volucions de documents, reserves disponibles 
o cancel·lades i reclamació de documents. A 
més, els usuaris que es registrin al web de la 
Xarxa disposaran d’un espai personal on con-
sultar les llistes de títols que alguna vegada 
s’han endut en préstec, guardar les seves cer-
ques preferides al catàleg o valorar els llibres 
que han llegit. 

Aprofitant l’avinentesa del canvi de sistema, 
també es millora el servei de préstec de docu-
ments de cara als usuaris. Així, a partir del 18 
de novembre, les biblioteques de la Xarxa po-
dran prestar fins a 30 documents, dels quals 15 
seran llibres i 15 audiovisuals, durant 30 dies 
(fins ara el termini de préstec era de 21 dies per 
als llibres i 7 per als audiovisuals). 

Biblioteca Antoni Pladevall i Font

La Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona modernitza el seu 
sistema informàtic de gestió bibliotecària

Biblioteca Antoni Pladevall i Font
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Grups municipals

L’època de crisi que travessem en aquests moments fa 
que des de l’equip de govern la visquem amb preocupa-
ció. Aquesta crisi ens impedeix portar a terme diversos  
projectes, als quals vàrem comprometre. Des de les re-
gidories, d’idees innovadores i necessàries no ens en 
falten, però econòmicament cal ser més estrictes que 
mai. Hem de tenir molt clar que no podem estirar més 
el braç que la màniga i que volem seguir tenint un po-
ble sense dificultats econòmiques per fer front als paga-
ments dels serveis que el nostre municipi necessita.

És evident que travessem una situació econòmica com-
plicada i que és impopular l’augment d’impostos i taxes. 
Us podeu imaginar que en l’entorn actual som els pri-
mers que voldríem no haver d’augmentar cap impost, 
però què hem de fer si els ingressos derivats de les lli-
cències d’obres han baixat més de 350.000 € en els da-
rrers tres anys? Què hem de fer si ja ens anuncien que 
les aportacions de l’Estat i de la Generalitat baixaran, 
com a mínim, de 100.000 € l’any 2010?

Gràcies a la despesa molt controlada que ha tingut Tara-
dell, des de fa molts anys, no cal que ens alarmem més 
del compte, però sí que cal ser realistes. Si l’augment de 
l’IBI, aprovat en el darrer ple, ens ha d’ajudar a compen-
sar una petita part de la baixada inesperada de les apor-
tacions d’administracions superiors i si aquest augment 
significa una mitjana de 12 € anuals per immoble, llavors 
potser considerarem que aquest augment és just.

D’altra banda, seguirem lluitant per aconseguir sub-
vencions que financin el 100% les inversions, com ara 
l’ampliació de la biblioteca o totes les obres que ens ha 
permès fer el FEIL.

Nosaltres també som gent de poble, gent de casa, gent 
amb sentit comú, que encara que ens dediquem a la po-
lítica no volem portar el poble de Taradell a una situació 
econòmica complicada. Creiem que és un moment clau 
per ser valent, contenir la despesa al màxim possible i 
augmentar el mínim possible algun impost. Amb això po-
drem mantenir-nos amb els mateixos serveis que tenim, 
dels quals estem orgullosos, per continuar així sent un 
poble que per tot, enamora la gent.

Grup municipal de CiU 

Temps difícils

Fa un temps ningú es podia imaginar, en el nostre en-
torn o en nosaltres mateixos, que arribaríem a viure si-
tuacions, en l’àmbit econòmic i laboral, com les que ens 
toca viure ara mateix. Les oportunitats de crear negoci 
es congelen per moments: les empreses tenen dificul-
tats per tirar endavant i garantir l’ocupació que fins ara 
havien generat, les llistes de l’atur no paren de créixer, 
bancs i caixes han deixat de finançar a empreses i par-
ticulars, els ajuntaments veuen retallat amb escreix els 
seus ingressos i parlen de retallar serveis. I per arro-
donir-ho tot plegat, hi ha persones que treballen en “la 
cosa pública” que foten mà a la caixa. Finalment ens 
demanem: quan s’acabarà aquest mal aire que ens toca 
respirar?

Des del grup municipal d’ERC de Taradell no ens queda 
més que ser optimistes, i des del nostre àmbit local, in-
tentar donar propostes i ser prou imaginatius per, com a 
mínim, intentar suavitzar aquesta situació fent tot el que 
estigui a les nostres mans. Després del refredament en 
el sector de la construcció, molt potent fins ara, cal ser 
capaços de dinamitzar altres sectors amb un futur més
prometedor i més estable, i que tenen un potencial re-
conegut a la nostra comarca. Estem parlant del sector 
agroalimentari, biosanitari, serveis a la dependència, 
cultura i oci, comunicació i disseny, turisme… I cal apro-
fitar el nostre entorn i el nostre potencial més proper: 
la relació amb la universitat, els centres hospitalaris i 
d’atenció, la ramaderia vinculant-la a les empreses ali-
mentàries, la restauració i el lleure, el patrimoni històric i 
cultural, la riquesa paisatgística, etcètera.

A part d’això, entenem que cal quadrar els pressupostos 
de l’ajuntament i garantir que els números estiguin prou 
sanejats. Cal ser conscients que els ajuntaments estan 
al servei dels seus ciutadans i fan una gestió pública 
dels recursos, i que és diferent a la gestió d’una empre-
sa privada. Un ajuntament no pot tancar la seva activitat, 
hi ha serveis que els municipis han de continuar donant. 
Cal no perdre mai de vista aquesta funció imprescindi-
ble, i fer el què toqui en cada moment. El nostre sentit 
de ser és estar al servei de les persones, al servei de la 
gent de Taradell.

ERC Taradell
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Plens municipals

PLE DEL 30 DE JULIOL DE 2009 ( PLE DEL MES D’AGOST )

Aprovar la ratificació de l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Taradell 
(en endavant POUM)

Aprovar la fixació de les festes locals de Taradell per a l’any 2010 

Moció sobre la situació de la pagesia professional catalana, de la Unió de Pagesos de Catalunya

PLE DEL 17 DE SETEMBRE DE 2009

Aprovar acceptar la subvenció del Departament d’Educació per a l’Escola de Musica  de Taradell, curs 
2008-2009

Moció de suport a les consultes populars municipals per a la independència

PLE DE L’1 D’OCTUBRE DE 2009

Aprovar acceptar la cessió gratuïta de terreny situat al Passeig de l’Arenal s/n, feta pel senyor Josep 
Roset i Benet

Aprovar acceptar les subvencions del Departament d’Educació per a les Escoles Bressol Municipals de 
Taradell, curs 2008-2009

PLE DEL 29 D’OCTUBRE DE 2009 ( PLE DEL MES DE NOVEMBRE )

Aprovar la modificació de les ordenances fiscals municipals pel 2010

Aprovar el canvi d’un dels representants de la corporació en el Consell escolar municipal

Aprovar l’esborrany d’acord de cessió anticipada de terrenys per a l’execució de la rotonda d’accés al 
Barri de Mont-rodon

Aprovar l’acta de la comissió assessora municipal “Nom de carrers i definició dels seus límits” i aplicació 
de les seves propostes

Aprovar l’esborrany de conveni per contractar la gestió del subministrament de gas natural de les 
instal·lacions de l’Ajuntament a favor del Consell Comarcal d’Osona

Aprovar l’esborrany de conveni per contractar la gestió del subministrament d’energia elèctrica de les 
instal·lacions de l’Ajuntament a favor del Consell Comarcal d’Osona

Aprovar acceptar la subvenció atorgada pel “Projecte d’urbanització del casc antic de Taradell, 1ª fase”, 
dins del programa FEDER

Moció per donar suport a la declaració de l’ermita de Sant Sebastià de Vic com a bé cultural d’interès 
nacional

Aprovar el text refós del POUM de Taradell

Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Comissió central de subministra-
ments per regular les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis 
de la Generalitat de Catalunya

Aprovar la renúncia de l’Ajuntament a mantenir-se en el consorci d’osona per a la gestió de la Televisió 
Digital Local Pública

Podeu consultar les actes senceres dels plens  a www.taradell.cat

A favor     En contra         Abstenció
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Calaix de sastre

VIU EL CENTRE… 
GAUDEIX DE LES ACTIVITATS 

DE CAN COSTA
EXPOSICIONS AL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT 

Del 1 al 31 de desembre exposició de pintura, escultura i col·lectiu Mon Rodó
Del 2 al 31 de gener, en el marc de la Festa dels Tonis 2010, exposició dedicada a Joan Cantal

ACTES DESTACATS AL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT

Desembre

26 de desembre a les 6 de la tarda Concert de Nadal i sardanes 

Gener

8, 9 i 10 de gener Festa dels Tonis

20 de gener a la tarda, espectacle d’animació infantil a càrrec del grup La Serpentina.

23 de gener a les 8 del vespre i 24 de gener a les 6 de la tarda, representació de l’obra  El Rei 
Lear, de William Shakespeare a càrrec de la companyia Arcs Estudi Teatre.
Preu entrada 10 euros. Venda anticipada d’entrades 1 hora abans de l’actuació.

Febrer

7 de febrer Cloenda Roda d’esbarts Setvetes 2009

5 i 12 de febrer a les 9 del vespre, Cicle de concerts de l’Escola de música de Taradell 

14 de febrer a les 5 de la tarda, Carnaval infantil amb animació i berenar per a la mainada

28 de febrer, 7 ,14,21 i 28 de març vine a gaudir del Teatre amb cafè a la tarda dels diumenges,  
corresponent a la IX Mostra de Teatre amateur de Taradell

Inauguració de l’exposició “Per què tu, dona?” al Centre Cultural Costa i Font el novembre de 2009
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Adreces i telèfons d’interèsAdreces i telèfons d’interès

Ajuntament de Taradell

Oficines municipals: C/ de la Vila, 45.
93 812 61 00
Agents locals de Taradell: C/ de la Vila, 45.
670 019 966
Deixalleria: Polígon Industrial Castellets.
93 812 76 16
Depuradora: 
93 812 62 10
Espai Jove El Puntal: C/ Ramon Pou, 101.
93 812 67 37
Pavelló Municipal d’esports: C/ Catalunya s/n.
93 880 12 61

Centre Cultural

Centre Cultural Costa i Font:
Crta. de Balenyà, 101.
93 812 67 01
Biblioteca Antoni Pladevall i Font:
Crta. de Balenyà, 101.
93 880 10 56
Emissora Municipal: Crta. de Balenyà, 101.
93 812 62 20

Educació

Escoles bressol

La Baldufa:  C/ Mossèn Cinto Verdaguer s/n.
93 812 68 18
La Xarranca:  C/ Catalunya, 77.
93 812 63 89

Escoles

Ceip Les Pinediques:
Passeig de Les Pinediques, s/n.
93 880 02 14 (edifici de Primària)
93 880 03 03 ( edifici d’E. Infantil)
Ceip El Gurri:
c/ Ramon Llull, 10 ( barri de Mont-rodon).
93 880 04 07
Col·legi Sant Genís i Santa Agnès: C/ de la Vila, 16.  
93 812 60 15 / 93 812 65 16
IES Taradell: C/ Pompeu Fabra, 12.
93 880 00 12

Altres ensenyaments

Escola Municipal l’ARPA: C/ de l’Església, 38
93 812 68 60

www.taradell.cat                                                                                      Número 6 - desembre 2009

Edició: Ajuntament de Taradell
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Impressió: Gràfiques D3T

Coordinació: Berta Vaqué 

Fotografies: fons propi i Francesc Marxant.

Escola de Música: C/ de l’Església s/n.
93 880 01 57
Sanitat

Consultori de Taradell: C/ Ramon Pou, 82.
93 880 02 53
ABS Santa Eugènia: C/ Escoles, 1.
93 885 45 56

Emergències

Bombers:  93 885 10 80
Mossos d’Esquadra: 93 88157 00/ 088
Emergències: 112

Altres

Jutjat de Pau:  Carretera de Balenyà 101
93 812 63 08 / 690 367 866
Residència Vilademany:  C/ Jaume Balmes, 19.
93 880 03 75
Club Parc d’Esports:  C/ del Parc d’esports, 1.
93 880 12 01
ADF:
93 880 02 30
Correus:
93 812 70 65
Llar Municipal Pensionista: Crta. de Mont-rodon, 11.  
93 880 04 02
Autocars Prat i servei de taxi:
93 812 64 11
Servei funerari:
608 498 349
Gas Natural:
902 250 365
Fecsa/ endesa:
902 536 536
Estabanell i Pahisa:
93 887 04 23 
Enllumenat públic:
93 880 01 27
Sorea:
93 880 01 07
Àrea de Serveis Taradell: Carretera de Vic, Km 5’8.  
93 880 05 57
Mancomunitat La Plana:
93 812 41 67
Parròquia Sant Genís:
93 812 63 88


