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En el darrer butlletí de la legislatura passada fèiem èmfasi en els canvis que suposaran per la Vila de Tara-

dell les obres que permetran convertir el nucli urbà en una zona amb prioritat invertida, és a dir, amb prioritat 

per als vianants, això sí, amb el trànsit permès als vehicles que es mouen habitualment pel nucli.

Ara en aquest primer butlletí de la legislatura us vull parlar de les obres de finalització i millora del barri de 

Mont-rodon. Unes obres que a l’igual que les del nucli, permetran soterrar els principals subministraments: 

llum, telèfon i enllumenat públic. A banda d’aquestes millores, també permetran fer arribar el gas natural a 

aquells veïns que desitgin aquesta font energètica, i finalment acabar definitivament el panot de les voreres 

que va quedar pendent en les obres d’urbanització inicials.

L’Ajuntament de Taradell és dels pocs consistoris que en l’entorn de crisi actual segueix tirant endavant 

obres de millora que directa o indirectament milloren la qualitat de vida dels seus vilatans. Aquesta valentia 

no és fruit de la improvisació ni respon a una temeritat que més endavant ens passarà factura. Respon a 

una planificació de molts anys i a una lluita constant en buscar finançament d’altres administracions, que 

faran que l’aportació municipal i la dels veïns sigui una part molt reduïda del total de les dues inversions.

Amb aquestes dues inversions es resoldran d’una manera definitiva les mancances que patien dues zones 

importants del poble. La feina però no estarà feta i ara caldrà començar a planificar millores a d’altres zones 

i barris del poble. Aquesta planificació s’haurà de fer d’acord amb els veïns de cada zona i procurant que 

la part econòmica segueixi sent finançada en la seva major part per fonts externes. És evident que al país 

s’estan patint i es patiran retallades i que probablement haurem de ser realistes i frenar una mica l’empenta 

de Taradell, però crec que si s’obren portes a finançar obres, nosaltres hem de ser allà per dirigir-les al 

nostre poble i seguir millorant dia a dia el municipi del que ens sentim tan orgullosos.

Aprofito aquestes quatre ratlles per desitjar-vos que passeu una molt bona Festa Major i que gaudiu amb 

els vostres dels actes que s’han preparat tan des del consistori com des de les entitats que treballen al llarg 

de l’any per fer de la Festa Major de Taradell, una Festa Major única en molts aspectes.

 

                                                                                                                           Alcalde de Taradell    

Editorial
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Resultats 
Diumenge 22 de maig un total de 4674 taradallencs i taradellenques van estar cridats a les urnes 
per escollir els tretze regidors, d’entre les 5 candidatures que es van presentar, per constituir el 
nou govern dels propers quatre anys. 

Convergència i Unió va ser la força política més votada amb gairebé la meitat dels vots, un 
46,90%, assolint així una representació de 6 regidors al consistori. 1176 persones van confiar en 
la formació nacionalista encapçalada per Lluís Verdaguer, que malgrat tot no va obtenir la majoria 
absoluta. 

Pel que fa a ERC, va estar la segona força amb 688 vots, aconseguint així 4 regidors. Solidaritat 
Catalana per la Independència, que ha entrat per primer cop a l’Ajuntament, va rebre el suport 
de 368 votants i va aconseguir dos regidors, situant-se així, com el tercer grup polític taradellenc. 
També per primera vegada obté representació al consistori Plataforma per Catalunya, que amb 
204 vots, té la representació d’un regidor. Els socialistes van rebre el suport de 71 vots i van que-
dar exclosos. 

Cal destacar la davallada de la participació, que enguany va ser del 57,08%, amb un total de 2668 
votants. Xifra bastant per sota del 2007 que va ser d’un 65,38%, 2935 votants. 

A la taula següent es mostra els vots per grups, meses i totals.

Eleccions municipals maig 2011

Nombre Percentatge

Total de votants 2668 57,08%

Abstenció 2006 42,92%

Vots en blanc 31 1,16%

Vots nuls 130 4,93%

Grup I-A I-B I-C I-D 2-A 2-B 2-C Total % Regidors

CIU 198 100 135 201 171 134 237 1176 46,91 6

ERC-I-
AM

114 48 100 125 106 90 105 688 27,44 4

SI 51 34 51 52 68 42 70 368 14,68 2

PxC 34 23 21 30 37 25 34 204 8,14 1

PSC 11 10 10 11 7 12 10 71 2,83 -

Total 408 215 317 419 389 303 456 2507 100 13
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El gràfic que hi ha a continuació mostra els resultats obtinguts, en nombre de vots i percentatge 
que representa del total de vots. 

El dia 11 de juny va tenir lloc l’acte de constitució del nou Ajuntament. En un acte de caire institu-
cional i obert el públic es va celebrar el ple de presa de possessió que va estar presidit pel regidor 
de més edat i el més jove. El nou Ajuntament està format pels següents regidors:
 
Lluís Verdaguer (CiU), Jordi Baucells (CiU), Rosa Papell (CiU), Antoni Lloveras (CiU), Lluïsa Sañé 
(CiU), Joan Casassas (CiU), Jordi Freixas (ERC), Lluís Rodríguez (ERC), Carme Coll (ERC), Sal-
vador Clot (ERC), Concepció Baucells (SI), Jacint Casadevall (SI) i Josep Ricart (PxC).

El nou equip de govern ja ha definit les regidories, que queden representades de la següent manera:

Lluís Verdaguer: àrea d’urbanisme i via pública, àrea de noves tecnologies i comunicació. 

Jordi Baucells: àrea de medi ambient, àrea d’economia, àrea de pagesia i àrea de governació.
 
Rosa Papell : àrea d’ensenyament. 

Anton Lloveras: àrea d’hisenda

Lluïsa Sañé: àrea de benestar social i sanitat, àrea de cultura i àrea de joventut.

Joan Casassas: àrea d’esports i àrea de festes.

Eleccions municipals maig 2011

47%

3%8%

15%

27%

CIU     ERC-I-AM     SI     PxC     PSC
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PREGÓ FESTA MAJOR
de TARADELL 20 d’agost del 2010

                                                                                      
Senyor Alcalde, membres de la Corporació, 
taradellenques i taradellencs, amigues i amics tots,

Voldria agrair en primer lloc la gentilesa de l´equip 
municipal, i molt especialment la de l´Alcalde, en 
confiar en la meva persona per fer aquest pregó 
que inaugura la Festa Major d’enguany. Us he de 
dir que m’ha honorat moltíssim , que em fa molta 
il·lusió de ser avui aquí, i molt particularment 
aquest any que, com sabeu, celebrem, aquests 
dies, el 25è aniversari de la primera ascensió 
catalana al cim de l’Everest. I Taradell va tenir en 
aquesta ascensió un gran protagonisme. Sens 
dubte aquesta fita ha estat un dels meus vincles 
forts amb Taradell. Tanmateix, l’origen d’aquesta 
relació és quelcom més proper: la família de 
la Núria, la meva dona, ja venia a passar les 
vacances d’ estiu al poble, des de l’any 1960. I 
aquest va ser també el vincle inicial meu i dels 
nostres fills amb la vila.

Algunes vegades he preguntat a la Núria 
quina era la raó d’escollir Taradell com a poble 

d’estiueig. La resposta que recorda, sempre en paraules de la seva mare, és que “Taradell és 
un poble molt bonic, sobretot pels seus voltants; hi ha molts racons, boscos i fonts que fan que 
cada dia puguis canviar de lloc per passar-hi la tarda”. El lloc ideal per passar unes vacances 
en família. L’agost de l’any 1980 jo tornava d’una expedició al Karakorum, a l´Himàlaia del 
Pakistan, concretament al cim del Gasherbrum II, de 8035m, i ja un cop a Taradell, vaig entrar 
amb el meu sogre, el Vicenç, al local del Centre Excursionista. Quasi sense adonar-me’n, uns 
dies després, ja estava passant les diapositives d’aquesta expedició. Va ser un primer punt 
d’unió amb el Centre i amb la gent de Taradell que ja mai més no es trencaria i que s’aniria 
enfortint amb els anys. 

La primavera de l’any 1982, en una entrevista publicada al butlletí del Centre, jo deia: “L’entitat 
té i tindrà un paper molt important en la vida del poble”. I no em vaig equivocar. Ara bé, una 
entitat no és res sense les persones que li donen vida. I aquí us he de dir que ja des d’un 
inici el Centre ha tingut una forta empenta gràcies al caliu i la visió que li han sabut donar les 
persones que l’han portat. La meva ferma amistat amb en Josep Munmany, president en la 
primera època i després Alcalde de la Vila, ha estat un fil conductor de la meva relació amb 
l’entitat i el poble de Taradell. Li vull agrair molt aquesta fidelitat al llarg d’aquests anys i també 
vull agrair l’escalf de molts companys del Centre, com en Lluís Godayol, la Maria Carme Sañé 
i en Josep Camps, entre molts d’altres, que no puc anomenar un per un però que ara també 
vull recordar i que sempre heu estat al nostre costat, fins arribar avui amb la persona de 
l’actual presidenta, Carme Delgado.

La complicitat amb l’Everest arrenca amb el Mercat del Ram de Vic del març del 1983, quan 
en un estand del Centre presentàvem el que seria la primera expedició “Caixa de Barcelona 
a l’Everest” i quan també amb la Carme Ausió fèiem una gestió a Casa Tarradellas, per poder 
comptar amb els seus apreciats productes carnis, bàsicament pernil curat i espetec, que ens 
ajudarien a trencar la monotonia alimentària dels molts dies d’expedició.
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Com ja sabeu, la primera expedició va haver de renunciar per les adverses condicions 
meteorològiques, però amb el ferm compromís de tornar-hi. I així va ser. L’estiu de 1985, 
realitzàvem la segona expedició, que, finalment, un 28 d´agost de fa vint- i -cinc anys, després 
de diversos intents, va assolir el cim de l’Everest. Quina alegria i quina felicitat tan gran 
representava aquella fita, i sobretot, com es va viure aquella nit d’estiu a Taradell on la Núria, 
els nostres fills i la resta de la família, avis, germans, nebots van compartir amb emoció, amb 
molts de vosaltres, aquell moment màgic que tants esforços havia requerit. Catalunya havia 
assolit el sostre del món i aquí a Taradell es vivia amb la màxima intensitat.

L’arribada a l’aeroport de Barcelona va ser inoblidable i allà hi havia una nombrosa representació 
de Taradell amb una gran pancarta que deia: “Sempre hem cregut en vosaltres”. “Teniu el 
banderí a dalt”. Aquestes van ser les meves primeres paraules a Josep Munmany ja que en 
Toni Sors havia portat el banderí del Centre a dalt de l’Everest, privilegi que va compartir amb 
el banderí de la seva entitat, l’Agrupació Científico - Excursionista de Mataró. Cap més entitat 
excursionista de Catalunya no va tenir aquest honor. Uns dies després, es feia la celebració 
al local del Centre, ple de gom a gom, amb una emocionant trobada i compartint les primeres 
diapositives de l’expedició.

Aquell mateix novembre s’inaugurava el monument commemoratiu a la plaça de l’Everest, 
obra dels escultors taradellencs Josep Ricart i Joan Coll, que deixava establerts, d’una forma 
molt tangible i per sempre, els lligams de l’Everest amb el poble de Taradell.

L’any 1987 en Toni Sors ens va deixar al Lhotse Shar, muntanya de l´Himàlaia de 8.400m. La 
seva pèrdua va ser molt sentida i com a prova de reconeixement a la seva estimada persona, 
en Toni té avui un carrer a la vila, que porta el seu nom.

El temps ha anat passant i a Taradell hem celebrat el 10è, 15è i 20è aniversari de l’ascensió, 
sempre amb el testimoni gràfic de la mà de l’amic Ramon Curtics. El suport i l’acollida que els 
expedicionaris hem tingut sempre a Taradell, ha fet que el primer vincle amb la meva persona, 
s’ampliés a tots els membres de l’ equip, que han trobat i estimat aquesta manera de fer de la 
gent de Taradell. I per tant no és d’estranyar que avui estigui fent aquest pregó i dir-vos que 
serà un honor per a tots nosaltres celebrar els 25 anys de l’ascensió el proper dia 28 d´agost, 
també aquí amb un programa molt engrescador preparat amb molta il·lusió per l´Ajuntament 
i el Centre de Taradell.

Per acabar aquesta part més personal, més enllà del gran projecte que ha estat l’Everest, 
el meu lligam amb Taradell m’ha permès conèixer i apreciar un món proper, ple de vida i 
d’oportunitats per fer-hi excursionisme, passejades, descobertes del seu conjunt patrimonial, 
de les seves festes i tradicions, i molt especialment valorar la relació amb la gent, veïns, 
amics, relació establerta, moltes vegades, en llargues tertúlies al bosc o al pati de casa.

Guardo molt bon record de les activitats més esportives, com la marxa Rupit - Taradell, amb 
la pujada que es feia abans al cim de Taradell, l´Enclusa de 868m, just en el moment en què 
el defalliment començava a notar-se; de les caminades i, per ser més clar, corregudes, de la 
Festa Major, cada any diferents; de l’anada al Matagalls, passant pel Coll de Taradell, Sobrevia 
i Font Pomareta. També tinc un gran record  de les passejades familiars i de descoberta dels 
racons del poble: la Font Gran, el Pujoló, Pratsevall, Panedes, el Pujol...; i dels llocs més 
emblemàtics, com Mont-rodon, les cuines d’en Rocaguinarda, i molt particularment el Castell 
de Taradell per la seva ideal situació i per la gran vista que ofereix tant de la plana de Vic com 
del Montseny i Guilleries. 

I anant una mica més lluny tinc encara molt presents les excursions fetes amb companys i 
companyes del Centre a cims del Pirineu i més recentment la travessa de la bonica Vall del 
Madriu a Andorra compartint l’experiència amb en Lluís Verdaguer i l’Albert Ledesma, entre 
d’altres.
La vida d’un poble es defineix també per la seva capacitat associativa i pel manteniment 
de les festes i tradicions. I aquí, crec sincerament que Taradell ho ha sabut fer. Disposeu 
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d’un conjunt d’entitats esportives i culturals molt representatives, només esmentar, com a  
exemple, la Unió Deportiva, l´Esbart Sant Genís i les Cobles Lluïsos i Genisenca. I si parlem 
de Fires, la dels Caçadors, la més antiga d’aquesta especialitat que es celebra a l’estat 
Espanyol, o la Festa d’en Toca-sons. Aquesta forta projecció en l’àmbit cívic té una magnífica 
concreció en aquest Centre Cultural Costa i Font, amb una excel·lent biblioteca que porta el 
nom d’un il·lustre i estimat vilatà, l’Antoni Pladevall. En aquesta biblioteca, hi trobarem de nou 
un lligam amb l’Everest amb la propera inauguració, el dia 28 d´agost, d’un espai específic 
dedicat a aquest tema.

Teniu una llarga història que arrenca l’any 893 quan es parla per primera vegada del terme 
del Castell de Taradell que va donar el nom a la població i de la qual us en podeu sentir 
orgullosos. Taradell és avui un poble amb empenta, amb qualitat de vida  amb bon serveis i 
equipaments, molt atractiu, i que ha tingut una notable transformació urbanística, mantenint 
un creixement sostenible. El posicionament ben merescut de Taradell com a vila residencial 
ha fet augmentar notablement el seu cens.

Aquesta manera de fer i de ser que demostra Taradell, em porta a reflexionar a l’entorn 
d’un concepte d’una gran profunditat i abast: la identitat, entesa en el sentit més ampli, de 
persona, de poble, de país o de nació. En un moment en què, més que mai, patim no solament  
amenaces sinó reculades importants en el nostre dret legítim de “ser”, l’única resposta sòlida 
que tenim és defensar i enfortir la nostra identitat entesa com un conjunt de valors, tradicions, 
símbols i creences, que ens han anat marcant al llarg dels anys, i en base a l’esforç i al treball 
diari ens han permès arribar al que som avui.

I Taradell crec que és un clar exemple de com un poble ha sabut cohesionar tots aquests 
elements, per fonamentar un caràcter i un estil de vida arrelat al país i a les tradicions, però 
amb visió i empenta de futur. 

L’Everest ningú no ens el pot prendre. El varem lluitar i el varem aconseguir amb convicció i 
esforç personal. Tampoc no ens podran prendre mai aquesta voluntat de ser i de fer a què ara 
em referia. I aquesta manera de fer hauria de ser extraordinàriament oberta a les persones, 
a les idees i als coneixements. Penso que tots hem de lluitar per mantenir una forma de viure 
més humana, més propera, que ens permeti conèixer-nos, dialogar i col·laborar per poder  
resoldre els molts problemes que se’ns presenten dia a dia.

I ja per acabar jo voldria animar-vos a mantenir el vostre tarannà tenaç, obert, emprenedor i 
acollidor. Estic convençut que en aquest entorn ple d’oportunitats Taradell i la seva gent, tots 
vosaltres, sabreu concretar amb la força de les vostres idees un futur engrescador.

La Festa Major és una de les millors ocasions per dur a terme algunes de les coses a  què em 
referia. Aturem per un temps la rutina. Estem de festa grossa, estem de Festa Major en honor 
de Sant Genís. És un bon moment per relacionar-nos, per oblidar el que ens separa i trobar 
el que ens uneix i també deixar a part, encara que sigui per uns dies, aquelles preocupacions 
legítimes que ens amoïnen. Participem i fruïm amb alegria tant com puguem de la Festa. Així 
doncs us desitjo que sentiu i viviu amb molta intensitat aquesta Festa Major.

Visca la Festa Major

Visca Taradell

Conrad Blanch i Fors
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PROGRAMA D’ACTES 2011
ACTES A LLAOR DE SANT GENÍS

Dilluns 22, dimarts 23 i dimecres 24 a les 19:45h. 
TRÍDUUM en honor de Sant Genís, abans de la missa

Dijous, 25
A les 11:30h. FESTA PATRONAL, Ofici Solemne concelebrat pels mossens del poble i 
mossens veïns

Divendres, 26
A les 20:15h. MISSA PELS DIFUNTS

DIVENDRES 12
 A les 20h. a la sala d’exposicions del centre cultural Costa i Font, inauguració de l’Exposició 

d’Artistes Locals. A continuació vernissatge. 

DIUMENGE 21
 De 9:30h. a 14h. i 16h. a 20h. al bosc del Pujoló Poblat Bandoler, podrem gaudir de jocs, 

tallers de música, ball de bastons, esgrima, confecció de roba i berenar popular per a tota la 
mainada. Organitza: Agrupació Festa d’en Toca-Sons i el grup de teatre “Canya que no és conya”

 A partir de les 12h. al pavelló municipal el Pujoló, 12 hores de Futbol Sala. A les 10:00h tindrà 
lloc una botifarrada. Organitza: Consell de Joventut de Taradell.

DIMARTS 23
 A les 11:00h als jardins del centre cultural Costa i Font Gimcana infantil. Organitza: Casal El 

Puntal 
 A les 21:00h. sortida de la Comitiva de l’Ajuntament amb la pubilla i l’hereu, acompanyats pels 

gegants i grallers de la Colla Jove de Gegants de Taradell.
 A les 21:15h. al centre cultural Costa i Font, Pregó de Festa Major, a càrrec d’Herminia Algi-

laga i Peña. A continuació Proclamació de la Pubilla de Taradell 2011 i brindis de Festa Major. 
Acompanyaran l’acte l’Esbart Sant Genís i la Cobla Lluïsos de Taradell.

 A les 23:30h. “La Foscor d’en Toca-sons”- caminada teatralitzada. Organitza: Agrupació Fes-
ta d’en Toca Sons i el grup de teatre “Canya que no és conya”.
Sortida a la Plaça de les Eres i els distintius dels grups és començaran a repartir a les 23:00h.

DIMECRES 24
 A la carpa del centre cultural Costa i Font, 9è Torneig de Tennis Taula.

De 10h. a 13h. Categories infantils (fins a 14 anys)
De 16h. a 20h. Categoria sènior
Inscripcions fins el 22 d’agost, al Cafè de Can Costa. Organitza: Tennis Taula Mont-rodon.

 A les 19h. Toca-sons Canalla.
 A partir de les 23:30h. Festa Jove al segon Pujoló. Organitza: Consell de Joventut.
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DIJOUS 25 

 A partir de les 10h. i durant tot el dia, als voltants de la Sagrera, Mercat del Segle XVII. 
 A les 10h. a la Plaça de les Eres, Xocolatada. Col·laboren: El Xocolater de Taradell i el Forn 

Sant Sebastià.
 A les 11h. pels carrers de la vila, Cercavila i Pregó d’en Toca-sons, amb els gegants de Tara-

dell, acompanyats pels grallers de la Colla Jove dels Geganters de Taradell.
 De les 11h. a les 14h. Portes Obertes a la Torre de Don Carles i al Campanar.
 A les 12:30h. a la Font Gran, Sardanes Vermut. Organitza: Agrupació Sardanista de Taradell.
 A les 18:30h. Arribada d’en Toca-sons.
 A partir de les 23:30h. Festa Jove al segon Pujoló. Organitza: Consell de Joventut

DIVENDRES 26
 A les 17:30h. al centre cultural Costa i Font, Concert amb l’Orquestra Montgrins. Preu: 6€.
 A les 18:00h. pel poble Gimcana Gitana. Organitza: Consell de Joventut de Taradell. 
 A les 18:30h. a la plaça de les Eres, Espectacle Infantil “Danses i Cançons”, amb la Com-

panyia Samfaina de Colors. 
 A les 20:30h. al pati de la residència Vilademany, Serenates, a càrrec de l’Orquestra Montgrins.
 A les 23:30h. al centre cultural Costa i Font, Gran Ball de Festa Major, a càrrec de la mateixa 

orquestra.
 A partir de les 23:30h. Festa Jove al segon Pujoló, dos espais: escenari gran i carpa alternativa. 

Organitza: Consell de Joventut.

DISSABTE 27
 A les 18h. al Camp de Futbol de la Roureda, Partit de Festa Major entre el Taradell i Vilassar 

de Mar 2a. catalana. Trofeu Ajuntament de Taradell. Organitza: U.D. Taradell.
 A les 18:30h. a la Plaça de les Eres, Espectacle Infantil CARAVAN, amb la companyia TOT 

CIRC.
 A les 19:30h. als jardins del centre cultural Costa i Font. Concert d’acordió i guitarra a càrrec 

de Ramon Watts i Esteve Vilarrasa. 
 A les 22:30h. al segon Pujoló, Concert dels Països Catalans amb Cesc Freixas i la seva 

banda.
 A partir de les 23:30h. Festa Jove al segon Pujoló, dos espais: escenari gran i carpa alternativa. 

Organitza: Consell de Joventut.
 A partir de les 23:30h. al centre cultural Costa i Font Festa Maricel.

DIUMENGE 28
 A les 8h. a la Plaça de les Eres, Caminada de Festa Major. A les 8:30h. sortida de la caminada 

des de la mateixa Plaça. Preu: 3€. Organitza: Centre Excursionista de Taradell.
 A les 11h. a la Plaça de les Eres, Espectacle de Girafes Gegants.
 A les 18h. i a les 21:30h. al centre cultural Costa i Font, Representació Teatral de l’obra 

“Arsènic i puntes de coixí”. A càrrec de la companyia Gottic Teatre. Autor: Joseph Kesselring. 
Direcció: Magí Reig.
Venda anticipada d’entrades el 27 d’agost de 16h. a 20h. i dues hores abans de la primera actua-
ció (sempre al centre cultural Costa i Font). Preu entrada: 10€

DILLUNS 29
 A les 19h. als Jardins del centre cultural Costa i Font, Sardanes Berenar. Organitza: Agrupació 

Sardanista de Taradell.
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Biblioteca Antoni Pladevall

Premi de 
Literatura 
Infantil 
“Atrapallibres” 
Cada any, des de ja en fa 6, el Consell Català 
del Llibre Infantil i Juvenil (CLIJCAT) convoca el 
Premi de Literatura Infantil “Atrapallibres”, dirigit 
a nens i nenes de 9 a 12 anys, dividits en tres 
categories: de 9, de 10 i d’11-12 anys.

Es tracta d’una activitat basada en la partici-
pació voluntària dels nois i noies per llegir uns 
llibres seleccionats pel CLIJCAT i amb un cert 
reconeixement dins de la literatura infantil, amb 
l’objectiu que el major nombre possible d’infants 
llegeixin i estimular, així, la lectura d’imaginació.

La metodologia de l’activitat consisteix en: els 
participants es constitueixen com a Jurat a la nos-
tra biblioteca mitjançant una butlleta d’inscripció, 
llegeixen els llibres en qüestió i els presenten i 
defensen davant dels seus companys, creant un 
debat amè on tots els membres hi diuen la seva. 
Entre tots, i mitjançant una votació, anomenen el 
llibre que consideren millor i des de la Biblioteca 
s’envia el resultat al CLIJ. Un cop aquest rep les 
respostes de tots els Jurats constituïts arreu de 
Catalunya, ens fa arribar el resultat del llibre més 
votat pels nens en les diferents categories. Per 
últim, els participants reben els diplomes que els 
acrediten com a membres del Jurat del Premi de 
Literatura Infantil “Atrapallibres”.

Es pretén, així, que la veu dels nens i nenes 
es faci sentir, donant-los l’oportunitat de funcio-
nar com a Jurat amb repercussió més enllà de 
l’escola i/o la biblioteca.

Aquest 2011, a la Biblioteca de Taradell, 30 
usuaris de 8 a 12 anys van participar en la 6a 
edició de l’Atrapallibres. Els llibres que van llegir 
i valorar van ser:

· En la categoria de 9 anys:

 Paula i la lleugeresa de l’ésser de l’autor Zo-
ran Drevenkar.
 Murs d’Agustín Fernández Paz.
 Coses que de tant en tant passen de l’autor 

lituà Kestutis Kasparavicius.

· En la categoria de 10 anys:

 El senyor Silvestre de l’autor Silke Lambeck.
 El meu germà el geni de Rodrigo Muñoz Avia.
 Cornèlius i el rebost d’impossibles del cata-

là Carles Sala.

· En la categoria d’11-12 anys:

 El llibre del cementiri de l’escriptor Neil Gai-
man.
 He tornat a jugar amb la mare i se m’ha es-

patllat de l’escriptor osonenc Miquels Obiols.
 El noi del vestit de David Walliams.

Després de comentar el llibres i fer-ne les vota-
cions, els membres del jurat van gaudir d’un
bon berenar i vam sortejar un petit obsequi entre 
els participants.
Aquestes lectures són molt recomanables per a 
nens d’aquestes edats. Des de la biblioteca
us animem a que les llegiu i participeu a 
l’Atrapallibres de l’any que ve!
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“Imatges per fer 
memòria”

2n Taller de fotografia 
històrica

Com eren els comerços de 
Taradell fa més de 30 anys?

Des del Grup de Recerca Local de Taradell i 
l’Arxiu Fotogràfic us proposem participar en un 
segon taller de fotografia històrica. L’any passat 
varem encetar el projecte “Imatges per fer me-
mòria” amb fotografies que hi ha a l’arxiu sobre 
grups escolars. Es va escollir aquest tema per-
què el Grup de Recerca va començar a treba-
llar sobre les escoles del municipi de Taradell i 
aquesta activitat ens va servir per complemen-
tar la nostra investigació. El taller també ens va 
servir per documentar les fotografies i per iden-
tificar moltes de les persones que hi apareixien, 
alumnes, mestres, etc. El resultat del taller es 
va mostrar en una exposició que es va inaugu-
rar coincidint amb l’acte que cada any realitza 
el Grup de Recerca per mostrar la feina que ha 
fet durant l’any i per donar les gràcies a totes 
les persones que han col·laborat amb tots els 
nostres projectes. L’exposició es va poder veu-
re al vestíbul de la biblioteca durant els mesos 
de gener i febrer passats.

Aquest any el tema que hem escollit són els 
comerços. Busquem fotografies de botigues, 
bars, tallers, etc. perquè repassant el fons de 
l’arxiu ens hem adonat que en tenim molt po-
ques sobre aquest tema.

Enguany el funcionament del taller que plante-
gem serà una mica diferent. En comptes de ve-
nir a l’arxiu a documentar fotografies que ja te-
nim, us proposem que vingueu a ensenyar-nos 
les fotos que teniu a casa vostra sobre aquest 
tema i ens les expliqueu: any, lloc, qui hi surt,... 
Amb aquestes fotos podrem tenir constància i 
recordar quins comerços hi havia al poble, com 
eren els aparadors, els rètols, i quins han des-
aparegut. 

L’objectiu del taller és també ampliar el fons 
de l’Arxiu Fotogràfic complementant la tasca 
que fa anys van començar en Miquel Vilardell 
i en Genís Sañé. Volem recuperar la memòria 

històrica a través de les fotografies que molts 
veïns del municipi conservem en algun calaix 
o en alguna capsa de sabates de casa nostra i 
que ens serviran per explicar part de la història 
i de la vida quotidiana del poble. 

La fotografia és una eina cada cop més impor-
tant per al coneixement de la nostra història, i 
les fotografies que guardem a casa en àlbums 
o en calaixos oblidats són documents que po-
den ser de gran importància històrica.

També ens podeu portar altres documents so-
bre els comerços, com targetes, propaganda, 
publicitat, records, postals, etc.   

De les fotografies o altres materials, que ens 
porteu, en farem una còpia en format digital i 
l’original es retornarà al seu propietari al mateix 
moment. 

Tot el material recollit passarà a formar part del 
fons de l’Arxiu Fotogràfic de Taradell.

Per participar al taller només heu de venir al-
gun dels dies que us proposem a continuació i 
portar-nos les fotografies.

DIES DELS TALLERS: 
Els tallers els portarem a terme els dijous del 
mes d’octubre de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda 
a Biblioteca Antoni Pladevall i Font.

DIES: 6, 13, 20 i 27 D’OCTUBRE
Aquesta tardor us esperem a tots 

i totes als tallers 
IMATGES PER FER MEMÒRIA!!
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L’ESCOLA LES 
PINEDIQUES 
GUANYA UN 
DELS PREMIS 
BALDIRI 
REIXAC 2011
Els premis sempre són, més enllà del seu valor, 
un reconeixement de la feina feta i un estímul per 
a continuar-la en el futur. Per això mateix ens feli-
citem que enguany l’escola les Pinediques de Ta-
radell hagi estat guardonada amb un dels premis 
Baldiri Reixac, per un treball realitzat pels alum-
nes de cicle superior.

El treball es va iniciar en motiu de l’Any Amades, 
el gran folklorista català que va fer una ingent tas-
ca de recopilació de tot el nostre costumari. En 
primer lloc, els alumnes van elaborar una extensa 
exposició sobre la vida i l’obra de Joan Amades, 
així com del conjunt d’aspectes que inclou el con-
cepte de cultura popular, des de les festes i les 
tradicions, als refranys, els contes o els remeis 
casolans. L’exposició es completava amb un mu-
ral amb la cara de Joan Amades, de sis metres 
d’alçada, que els alumnes van realitzar com a tre-
ball de plàstica.

En la trajectòria de Joan Amades vam poder 
constatar que el folklorista va morir abans de po-
der portar a terme el projecte d’un Diccionari de 
gestos. Així que ens vam proposar de fer-lo no-
saltres. El resultat va ser un recull de prop de 150 
gestos populars que serveixen com element de 
comunicació. De cada gest, il·lustrat amb fotogra-
fies realitzades per ells mateixos, s’indicava com 
s’havia de fer, en quines situacions era escaient 
utilitzar-lo, el seu sentit i, quan era possible, inten-
tar descobrir-ne el seu origen.

Una altra part important del treball va ser la con-
fecció d’una enquesta per a conèixer l’actualitat 
i l’evolució de la cultura popular al poble de Ta-
radell. Es va fer una enquesta amb una mostra 
prou significativa, unes 300, entre persones de 
Taradell que comprenien tres generacions: la 

dels mateixos alumnes, la dels seus pares i la 
dels seus avis. A cada enquesta es demanava el 
nivell de participació en les entitats i activitats de 
cultura popular al poble, el manteniment de les 
tradicions en l’àmbit domèstic, així com el conei-
xement i l’ús dels contes, refranys i dites populars 
més conegudes. El resultat de l’enquesta ens va 
permetre constatar l’evolució que ha seguit la cul-
tura popular a Taradell, en quins aspectes hi ha 
hagut una revifalla en les darreres dècades i en 
quins aspectes s’han pogut perdre algunes de les 
nostres tradicions.

És el conjunt d’aquests treballs, centrats tots ells 
en la cultura popular, que el jurat dels Premis Bal-
diri Reixac, un dels més prestigiosos a Catalunya 
en el camp de l’ensenyament, va decidir guardo-
nar. L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc, 
en un acte multitudinari, el dia 5 de juny amb 
la presència del President de la Generalitat de 
Catalunya.

Un premi, doncs, que avala una tasca feta i que 
encoratja a continuar pel mateix camí; com igual-
ment ho va ser el premi aconseguit també aquest 
curs pels alumnes de cinquè en el concurs de 
“Contes el Món”. Dels vint-i-cinc contes seleccio-
nats d’arreu de Catalunya, dos van ser de la nos-
tra escola i han estat publicats en un llibre amb 
CD, així com també van ser emesos a través 
de diverses emissores de ràdio, entre les quals 
també Ràdio Taradell, on els alumnes emetien un 
programa mensual.

Enhorabona als alumnes per la feina feta, i ben feta!

Ensenyament
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PRESENTACIÓ 
TREBALLS DE 
RECERCA
Des del Consell Escolar Municipal i en estreta 
col·laboració amb l’Institut de Taradell, la seva 
AMPA, l’Ajuntament  i la Biblioteca “Antoni Pla-
devall i Font” es va presentar una mostra dels 
treballs de recerca de Batxillerat elaborats du-
rant aquest curs.

Els treballs escollits per la seva qualitat i que 
van ser exposats davant el públic van ser:

La miopia. Estudi a l’INS Taradell; a càrrec 
d’Ariadna Güell.

Disseny d’una taula de mescles; a càrrec de 
Ferran Ylla. 

We and other; a càrrec d’Aida Font.

Empreses a l’abast; a càrrec d’Alba Galobardes.
 
Els alumnes van explicar els seus treballs de 
recerca amb naturalitat i precisió,  deixant clars 
els objectius i les conclusions.
Tot i que una de les alumnes no va poder fer 
l’exposició per qüestió de salut, l’acte va resul-
tar altament instructiu i motivador. La nostra en-
horabona als participants.

Ensenyament 
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ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A 
LA III FESTA DEL CIVISME A 
TARADELL
La III Festa del civisme, organitzada per tercer any consecutiu per l’Ajuntament de Taradell i el Pla 
de Convivència de la Mancomunitat La Plana, es va dur a terme enguany el diumenge 1 de maig 
amb molta participació.

Més d’un centenar de persones i moltes mascotes varen celebrar el civisme, la tinença responsa-
ble d’animals, en un ambient familiar i popular. La festa va començar a dos quarts de 10 amb una 
xocolatada, un concurs de dibuix ràpid infantil i juvenil amb premi pels guanyadors de cadascuna 
de les tres categories d’edat i un concurs de mascotes, amb premis per la mascota més elegant, 
la més eixerida i la més sexy amb més de 25 gossos participants i una sana competència entre 
tots ells. 

També hi va haver una exhibició d’habilitats canines per part d’UCRO (Unitat Canina de Rescat 
d’Osona) i la banda de l’Escola de Música de Taradell, La Tarabanda, va amenitzar la festa.

Enguany cal destacar la participació dels nenes i nenes del Casal el Puntal, centre obert de Tara-
dell, que van obsequiar els assistents amb un espectacle sobre les actituds cíviques que esperen 
de la ciutadania titulat “El Sant Jordi del Futur”.

La festa del civisme ha estat, un any més, un espai de trobada entre les persones que estimen 
els animals i en tenen cura responsablement i que han gaudit d’un matí d’activitats al Pujoló en 
un ambient distès i agradable.

Aquesta activitat ha rebut la col·laboració d’UCRO, Inti Veterinaris, l’Escola Municipal l’Arpa i Pro-
tecció Civil – Voluntaris Taradell i el Casal el Puntal. 

Serveis socials i ciutadania
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Serveis socials i ciutadania

L’ACOLLIDA A 
TARADELL
Ja fa alguns anys que Taradell té en 
funcionament un Pla de Recepció i Acollida 
Municipal per a les persones nouvingudes al 
poble. Aquest pla rep l’impuls i coordinació del 
Pla de Convivència de la Mancomunitat La 
Plana i té per objectiu que qualsevol persona, 
vingui d’on vingui, de la Garriga o de Varsòvia, 
quan arribi al poble s’assabenti, per una banda, 
de quins drets té com a ciutadà/na de Taradell i 
quins són els serveis que el municipi li pot oferir 
i, per altra banda, quins són els deures que té 
amb el poble i la resta de veïns.
El circuit i protocol d’acollida comença amb 
l’entrevista d’acollida que es realitza a les 
persones que s’empadronen a l’ajuntament. Els 
agents d’acollida del Servei d’Acollida Itinerant 
del Consell Comarcal d’Osona es desplacen 
a Taradell per explicar als nous taradellencs i 
taradellenques tot el necessari per acomodar-
se a la població. Per fer-ho s’ajuden amb una 
guia d’acollida. 
Al llarg d’aquests últims mesos els continguts 
d’aquesta guia d’acollida han estat actualitzats 
i s’ha unificat sota un mateix disseny. Molt 
aviat, aquesta nova versió serà presentada i 
es posarà a l’abast de tots els ciutadans a la 
pàgina web de Taradell (www.taradell.cat) i a 
les Oficines d’Atenció al Ciutadà dels diversos 
serveis municipals.

Finalment, un parell de cops l’any es fan les 
sessions de benvinguda. En aquestes sessions 
es convoquen a la sala de plens de l’ajuntament 
totes les persones que s’han empadronat al 
municipi els últims sis mesos. Allà l’alcalde 
els dóna la benvinguda al poble i s’aprofita 
per explicar quatre coses més sobre el que 
esperem d’ells i el que els podem oferir.
Les persones que participen del procés 
d’acollida han expressat la seva satisfacció 
pel tracte rebut i durant aquest procés han 
sentit que Taradell és un poble que els acull. 
Aquesta iniciativa que va ser pionera a Taradell 
a l’actualitat també es realitza a altres municipis 
de la Mancomunitat La Plana.
Taradell és un poble acollidor perquè la seva 
gent ha sigut sempre oberta i amable, educada, 
elegant i intel·ligent.    

ASSOCIACIÓ BENÈFICA
Aprofitant aquesta edició, comuniquem als residents de la Urbanització Goitallops, la creació 
d’una associació benèfica, sense ànim de lucre, anomenada “Associació solidaritat per Taradell – 
Goitallops” amb la finalitat de recaptar fons mitjançant una quota de cinc euros mensuals per als 
més necessitats dels nostres vilatans.
Al final d’any es farà entrega a la regidoria de benestar social de l’Ajuntament.
S’han obert llibretes bancàries a nom de la societat a totes les entitats bancàries de poble amb la 
finalitat d’estalviar despeses.

Els comptes corrent són els següents:

“La Caixa” 2100 0409 14 0100720409
BBVA  0182 3882 01 0201511676
Banc Popular 0075 0285 11 0702626237
Unnim  2107 0100 63 3414359836

Per qualsevol consulta complementària es poden adreçar al telèfon de la Junta fundadora 93 880 
05 72 (Josep M. Balcells).
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JULIOL 2010
 La Torre de Don Carles va acollir la primera vet-
llada musical de Can Fuma. El concert va congre-
gar unes 200 persones. 
 Creació d’un Lip dub multitudinari en el que hi 
participen més de 700 persones.
 31a. Fira del Caçador, que acull també la prime-
ra trobada de colles senglaneres de Catalunya.
 La piscina del Parc d’Esports va obrir les seves 
portes després de les reformes de rehabilitació 
que s’hi van dur a terme. 

AGOST 2010
 Celebració de la Festa Major. 
- L’inici de la festa el va marcar l’acte del pregó a 
càrrec de Conrad Blanch, membre de la primera 
expedició catalana a l’Everest. Al llarg de l’acte es 
va proclamar la nova pubilla, Anna Masgrau i Tió. 
- El taradellenc Nil Murfulleda va ser el Toca-sons 
2010.
- Es presenta la cançó d’en Toca-Sons composa-
da pel grup taradallenc Supergreep.
 Celebració del 25è aniversari de la 1a. ascen-
sió catalana a l’Everest. La jornada de comme-
moració va començar amb la pujada al cim del 
Pedraforca d’un gran nombre de taradellencs i, al 
vespre, el Centre Cultural Costa i Font va acollir la 
inauguració de dues exposicions i els parlaments 
dels expedicionaris i altres persones vinculades 
a la fita. Es va cloure la celebració amb un sopar 
de germanor. 
 Salvador Solagran va presentar el seu llibre “Els 
carrers de Taradell” 

SETEMBRE 2010
 L’Esbart dansaire Sant Genís de Taradell va par-
ticipar en les jornades internacionals folklòriques 
acollint dos grups, un de l’Illa de Pasqua i l’altre 
de Níger, que van exhibir al Centre Cultural Costa 
i Font les seves danses tradicionals. 
 L’Esbart Dansaire Sant Genís de Taradell va cele-
brar la XXXIII Festa i arrossada. 
 Celebració de la XVII Trobada de gegants i nans.
 El CP Taradell va iniciar la lliga i va presentar els 
seus equips.
 Lluís Mauri, amb un relat sobre una estrambòti-
ca ascensió al Costabona, va guanyar la 1a. edi-
ció del Premi Literari “100 cims”, organitzat per la 

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
 El dia de la Diada, Taradell va acollir el “Mercat 
de la Terra”, que va anar acompanyat d’una ex-
posició de jardineria autòctona i un col·loqui sobre 
horticultura ecològica.

OCTUBRE 2010
 Marc Clapés va guanyar la 1a edició de la “Duat-
ló del Bandoler” organitzada per a l’Associació 
l’Enclusa. 
 Taradell Bloc va guanyar el 1r. premi en la ca-
tegoria de Blocs Corporatius dels Premis Blocs 
Catalunya 2010.
 Els carros dels Tonis van ser utilitzats en el ro-
datge de la nova minisèrie de TV3 “Barcelona ciu-
tat neutral”.
 Josep Camarra va quedar segon a les “5 hores 
internacionals de resistència de quads de Ravós 
de Terri”.
 Va entrar en funcionament la rotonda de Mont-
rodon.
 La Generalitat de Catalunya va declarar els To-
nis de Taradell com a Festa Tradicional d’Interès 
Nacional.
 Francesc Homs va presentar el seu llibre “Dret a 
decidir. Estació concert” al Centre Cultural Costa 
i Font.
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NOVEMBRE 2010
 El 28 de novembre es van celebrar les eleccions 
al Parlament de Catalunya i a Taradell, Conver-
gència i Unió va obtenir una clara victòria, amb un 
53% dels vots acumulats. Solidaritat per la inde-
pendència, va aconseguir 521 vots, un 16 % dels 
vots situant a ERC amb 279 vots (8,23%) a la 3a. 
posició.
 La Granja Castellets va guanyar el porc de Dia-
mant en els premis “Porc d’Or”, que organitza 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària 
de Catalunya. 
 L’ONCE va dedicar un cupó a Taradell.

DESEMBRE 2010 
 Es va celebrar la primera cursa de Sant Silvestre 
que va consistir en una pujada atlètica a l’Enclusa. 
Aquesta va ser organitzada per L’Associació Es-
portiva l’Enclusa.
 Francesc Homs va ser proclamat nou Secretari 
General de la presidència del govern de la Gene-
ralitat de Catalunya.
 Multitudinària Quina i Antiquina, organitzada per 
la U.D. Taradell.
 Toca-Sons i “Canya que no és conya” van parti-
cipar al Festival de la Infància i la Joventut de Vic, 
espai on també van tenir representació els Tonis 
de Taradell i el Mas Casablanca.

GENER 2011
 Toni Reig va ser proclamat nou Director General 
de Joventut.
 El Grup de Recerca Local “Fent Memòria” va 
presentar una exposició i un DVD anomenat “Els 
jocs i l’escola dels nostres avis”.
 Aina Altimir i Esquís va guanyar la 3a. edició del 
Premi Ajuntament de Taradell al millor treball de 
recerca, amb un treball de recerca històrica de 
l’Esbart Dansaire Sant Genís.
 Celebració del Tonis 2010: 
- Josep Masgrau i Tió va ser nomenat hereu 2010.
- La Federació Catalana dels Tres Tombs va fer 
un reconeixement a la feina feta pels Tonis de Ta-
radell. 
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FEBRER 2011
 La Mostra de teatre de Taradell va celebrar el 
seu 10è aniversari amb una cartellera de tres ve-
terans: Gottic Teatre de Taradell, Thalia de Tona i 
Arc Teatre de Santa Eugènia.
 Josep Ramírez va ser nomenat nou director dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya 
Central. 
 La Biblioteca va inaugurar el programa “Nascuts 
per llegir”, adreçat a famílies amb infants de 0 a 
3 anys, per tal de fomentar la lectura dels més 
petits. 
 Antoni Pladevall va publicar un nou llibre “Tot és 
possible”.
 Es van organitzar els primers Neojocs Florals a 
Taradell. 
 L’Associació de jubilats de Taradell va inaugurar 
el seu bloc (http://casaldetaradell.blogspot.com/).

MARÇ 2011
 Som Dones, en el marc de la commemoració 
del Dia Internacional de la dona, va organitzar la 
IV edició de la mostra de cuines del món i un ci-
neforum. 
 Els tres muntatges audiovisuals que el Grup de 
Recerca Local de Taradell ha realitzat fins ara es 
van emetre en el programa 16.9 del 9 TV.
 La Biblioteca de Taradell va presentar el projecte 
d’intercanvi cultural i turístic “De Biblioteca a bi-
blioteca, de país a país: Osona-Highlands 2011”, 
que ofereix un conjunt d’activitats relacionades 
amb Escòcia al llarg de l’any: concerts, club de 
lectura, etc.
 Gran èxit del Carnaval de Taradell, organitzat 
enguany per Ràdio Taradell. 

ABRIL 2011
 Mas Casablanca va presentar “Sant Jordi, con-
tes i flors”, l’últim llibre, de la col·lecció de 12 con-
tes que relaten els aspectes de la vida a pagès al 
llarg de l’any.
 Es va celebrar la 1a. cursa dels Gitanos, or-
ganitzada pel Centre Excursionista Taradell i 
l’associació esportiva l’Enclusa que va comptar 
amb més d’un centenar de participants.

MAIG 2011
 Es va celebrar la 3a Festa del Civisme de Ta-
radell, per tal de fomentar el civisme i la tinença 
responsable d’animals de companyia.
 La Fundació Vilademany va commemorar el 15è 
aniversari de la seva creació i ho va celebrar amb 
una missa, un dinar de germanor i l’actuació de 
l’Esbart Dansaire Sant Genís.
 L’Ajuntament crea la seu electrònica després 
d’un any de treball conjunt amb la Diputació de 
Barcelona per a la creació de l’administració elec-
trònica. 
 L’Esbart Dansaire Sant Genís va crear un nou 
grup perquè gent adulta que no ha ballat mai tin-
gui la oportunitat de fer-ho.
 Es va instal·lar una minideixalleria al centre del 
poble amb l’objectiu de facilitar el reciclatge de 
petits residus especials.
 El nou edifici de l’Escola Sant Genís i Santa Ag-
nès rep els primers alumnes. 
 El 22 de maig es van celebrar eleccions mu-
nicipals. CIU va guanyar les eleccions amb un 
44,60% dels vots. ERC va ser la segona força 
més votada, amb un 26,09% del vots. En 3r. lloc 
i obtenint representació al consistori per primera 
vegada, SI amb un 13,96% dels vots. També ho 
fa PxC, que obté un 7,74%. D’altra banda, no as-
soleix representació el PSC que obté un 2,69% 
dels vots.
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Anuari

JUNY 2011
 La 3a. edició de la Festa de l’Esport va premiar 
a Marc Clapés i a Mireia i a Meritxell Pena com 
a millors esportistes de l’any a Taradell i a Maria 
Font com a millor trajectòria esportiva.

 Lluís Verdaguer va ésser proclamat alcalde per 
segona legislatura consecutiva i governarà, per 
primera vegada, en minoria.
 Els alumnes del cicle superior de l’Escola Les 
Pinediques, amb un treball centrat en la figura de 
Joan Amades, van guanyar un dels Premis Baldiri 
Reixac, que atorga la Fundació Lluís Carulla.
 Es va celebrar al llarg del mes: 
- El 65è Aplec de la Sardana, al Pujoló. 
- El 57è Homenatge a la Vellesa, amb una missa i 
un dinar al Centre Cultural Costa i Font.
 L’ARPA inaugura l’exposició dels treballs realit-
zats per l’alumnat durant el curs.
 El 9è Premi Literari Solstici va premiar a dos ta-
radellencs en la categoria A (fins a 12 anys): en 
poesia, a Albert Bigas Codina amb “Recull de 
poemes de bones vibracions” i en prosa a Marc 
Sayós Casassas, amb una obra titulada “Estrall, 
el pirata”.

 El 18 de juny, es va celebrar la primera edició 
de la Festa de les Arts, al carrer Sant Jordi (a 
davant del camp de futbol).
Durant tot el dia es va poder gaudir d’un magnífic 
ambient de festa amb diverses actuacions i 
espectacles. Es van poder veure espectacles de 
malabars, de bombolles gegants i exhibicions 
de funky, hip hop... 
La jornada va ser amenitzada per Ràdio Taradell 
i diverses músiques, combinant-ho amb 
pintades de grafitis a les parets del camp de 
futbol a càrrec d’un grup de grafiters coneguts.
La jornada es va desenvolupar amb èxit, 
sobretot a la tarda, on es concentraven més 
actuacions i un berenar amb la col·laboració del 
Consell de Joventut de Taradell.
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Salut

Un estiu amb 
salut 
Consells per evitar problemes causats per la calor 
Les onades de calor: un perill per a la salut 
Les temperatures molt extremes i l’excés de ca-
lor produeixen una pèrdua de líquids i de sals mi-
nerals (clor, potassi, sodi, etc.) necessaris per a 
l’organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia 
crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si 
l’exposició a temperatures tan elevades es per-
llonga, es pot patir un cop de calor, que és una 
situació que pot acabar sent greu. 
Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar 
que algú està patint un cop de calor: temperatura 
molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, con-
vulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. 
Davant d’aquests símptomes, traslladeu la perso-
na a un indret més fresc, doneu-li aigua, mulleu-
la i venteu-la. I aviseu urgentment als serveis 
sanitaris (112). 
Presteu atenció a aquests consells, sobretot si 
esteu entre aquests col·lectius o sou familiars o 
coneguts d’aquestes persones: 

 Persones majors de 75 anys. 
 Persones amb determinades circumstàncies  

 socials (viure sol, pobresa, etc.). 
 Persones amb discapacitats físiques o psi- 

 quíques i limitacions de mobilitat o autocura. 
 Persones que realitzen una activitat física intensa. 
 Persones que han de romandre o fer activitat  

 física a l’aire lliure (incloses les activitats laborals). 
 Nadons. 
 Persones amb hipertensió arterial, diabetis,  

 malalties cardiovasculars, malalties respira- 
 tòries (MPOC, bronquitis), renals, Parkinson,  
 Alzheimer, obesitat o altres de cròniques. 

 Persones que prenen una medicació que actua  
 sobre el sistema nerviós central (antidepres- 
 sius, psicòtrops) o diürètics. 

 Persones amb problemes mentals i de con  
 ducta deguts a l’ús de substàncies psicoacti- 
 ves o alcohol.

Protegiu-vos del sol i la calor 
A casa, controleu la temperatura: 

- Durant les hores de sol, tanqueu les persianes  
 de les finestres on toca. 
- Obriu les finestres de casa durant la nit. 
- Estigueu-vos a les estances més fresques. 
- Recorreu a algun tipus de climatització (ventila- 
 dors, aire condicionat) per refrescar l’ambient.  
 Si no teniu aire condicionat, mireu de passar  

 com a mínim dues hores al dia en llocs clima- 
 titzats (centres comercials, cinemes, etc.). 
- Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles  
 mullades amb aigua, etc. 
- Al carrer, eviteu el sol directe. 
- Porteu una gorra o un barret. 
- Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de co-  
 lors clars i que no sigui ajustada. 
- Procureu caminar per l’ombra, estar sota un  
 para-sol quan sigueu a la platja i descanseu  
 en llocs frescos del carrer o en espais tancats  
 que estiguin climatitzats. 
- Porteu aigua i beveu-ne sovint. 
- Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba. 
- Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les  
 hores de més sol i no hi deixeu els infants o a  
 persones fràgils amb les finestres tancades. 
- Reduïu l’activitat física a les hores de més calor 
- Eviteu sortir a les hores del migdia, que és  
 quan fa més calor. 
- Reduïu les activitats intenses. 
- Beveu força i vigileu l’alimentació 
- Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu,  
 fins i tot sense tenir set. 
- No prengueu begudes alcohòliques. 
- Eviteu els menjars molt calents i els que aporten  
 moltes calories. 
- Ajudeu els altres 
 Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola: 
- Mireu de visitar-los un cop al dia. 
- Ajudeu-los a seguir aquests consells. 
- Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge  
 si aquesta pot influir en la termoregulació i si  
 s’ha d’ajustar o canviar. 

Informeu-vos bé 
Informeu-vos dels horaris dels centres d’atenció 
primària que teniu més a prop, tant del vostre 
municipi com del lloc on aneu de vacances. 
902 111 444. Recordeu aquest número de Sa-
nitat Respon, que us pot atendre diàriament, du-
rant les 24 hores. Allí us indicaran els centres sa-
nitaris oberts i us poden donar consells de salut. 

Recordeu que a les oficines de farmàcia podeu 
obtenir informació sobre com es poden evitar 
els problemes causats per la calor. 
Seguiu les prediccions meteorològiques que us 
puguin anticipar els dies més calorosos. 
Acudiu amb anticipació als professionals sani-
taris i socials per prevenir els possibles proble-
mes per a la vostra salut. 

Per a més informació: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/calor.htm 
http://www.HidratacionySalud.es
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El temps

Ja tornem a ser a l’estiu. Podem fer balanç de com 
està anant l’any des del punt de vista de la meteo-
rologia. Gairebé cada any el podem recordar per 
un fet o altre relacionat amb el temps. El 2010 va 
ser el de la nevada de març. Aquest any però es 
fa difícil trobar algun fet significatiu que pugui ser 
recordat.
L’hivern ha estat discret. Poc fred. Poca neu. Poc 
de tot. La primavera arrauxada; amb temporals, 
i tongades llargues sense pluja i amb calorades, 
i dies de temps que ens recordaven mesos pas-
sats. Fent un resum, l’any fins ara ha estat plujós, i 
amb temperatures, en conjunt “normals”.

La temperatura mitjana anual a final de juny és 
la mateixa que la mitjana dels darrers 5 anys: 
12,3ºC. La mateixa que fa dos anys, i 1,5ºC per 
sobre de l’any passat, que va tenir un primer se-
mestre francament fred. La tardor i l’hivern van 
ser secs: la pluja del període novembre - febrer 
va ser només d’uns 20 litres al mes. Encara que 
són mesos on la manca d’aigua no es nota gaire, 
sí que són mesos on el que plou va molt bé per 
recarregar els aqüífers i omplir rius i pantans.
 
A primers de març semblava que no ens escapa-
ríem de l’amenaça de la sequera. Però de sobte, 
a mitjans de mes,un temporal de llevant de 4 o 5 
dies, ens va deixar més de 125 litres per m2. Tot 
ben regat i els embassaments plens. 

Després, a primers d’abril ens va sorprendre una 
insòlita pujada de temperatures, superant-se els 
30ºC al nostre terme. Semblava que ja havia arri-

bat el bon temps, però va durar uns deu dies i 
prou. L’abril no va tenir “gotes mil”, i aquella calo-
rada va fer que tot s’avancés. Els arbres i les flors, 
van tanyar i florir ben bé 10 o 15 dies abans del 
que tocava. A mitjans de mes els roures ja tenien 
fulla, quan normalment això no passa fins a la pri-
mera desena de maig. 
I el maig va tornar ser un mes escàs de pluja. I 
el “cada dia un raig” només ho van poder dir els 
de més al nord. Per sort la calor tampoc no es va 
despertar, i tot plegat va continuar amb un aspecte 
primaveral, verd i ufanós.

El juny si que ha estat un mes una mica diferent. 
La primera quinzena freda i plujosa. La gent ho 
comentava:“no és normal”, demostrant que amb 
això del temps tenim poca memòria. Tant sols en 
els darrers 5 anys podem trobar 2 anys més plu-
josos que aquest: el 2010 i el 2008 va ploure un 
50 % més que aquest juny que ha estat fred. Du-
rant la segona quinzena no ha plogut més, però 
la temperatura s’ha mantingut a ratlla fins passat 
Sant Joan.

La calor ja és aquí. Les previsions a mig i llarg ter-
mini, malgrat tots els avenços tecnològics tenen 
una fiabilitat escassa. Més enllà de 8-9 dies poc 
se’n sap del temps que farà. Per tant, seguirem 
observant. Bona Festa Major. I que passeu un bon 
estiu.

Pere Espinet Godayol

TARADELL 2.011 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. SEMES-
TRAL

PRECIPITACIÓ ACUMULADA MENSUAL 23,8 12,2 155,9 44,6 55,8 83,9 376,2

DIES PRECIPITACIÓ MENSUAL 7,0 5,0 12,0 9,0 6,0 9,0 48

DIES D'AIGUA MENSUAL 4,0 5,0 11,0 9,0 6,0 9,0 44

DIES DE NEU MENSUAL 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3

DIES DE PEDRA MENSUAL 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

DIES DE NEU A TERRA MENSUAL 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

TEMPERATURA MITJANA MENSUAL 5,7 7,0 9,2 14,9 17,5 19,4 12,3

MITJANA DE LES MÀXIMES MENSUAL 11,3 14,4 15,2 22,0 24,8 25,4 18,9

MITJANA DE LES MÍNIMES MENSUAL 0,2 0,2 3,3 7,9 10,2 13,4 5,9

DIES DE GLAÇADA MENSUAL 12,0 14,0 3,0 0,0 0,0 0,0 29

DIES DE GLAÇADA ANUAL 12,0 26,0 29,0 29,0 29,0 29,0 33,7

MÀXIMA ABSOLUTA MENSUAL 18,4 19,8 24,1 30,0 31,0 33,7 33,7
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Grups municipals

Benvolguts taradellencs,
En primer lloc agrair la confiança dipositada en el nostre 
grup en les passades eleccions municipals, una con-
fiança que ha permès que el nostre grup municipal se-
gueixi governant a Taradell, tal i com ho ve fent des de 
l’any 1987.

Aquestes però han sigut unes eleccions diferents, la 
baixa participació i l’entrada al consistori de fins a quatre 
grups per primera vegada a Taradell, han estat les dues 
característiques més remarcables. Aquesta situació ha 
configurat un nou escenari on en destaca que per prime-
ra vegada governarem en minoria.

Aquest fet evidentment portarà implícit un canvi en la 
manera de fer al consistori, i ja des de l’endemà de les 
eleccions ens hem posat a treballar perquè aquest canvi 
sigui positiu per Taradell. Sovint les majories absolutes 
pressuposen, encertadament o no, una certa prepotèn-
cia a l’hora de prendre decisions. Ara, a banda de més 
diàleg entre els diferents grups del consistori, caldrà 
prendre decisions conjuntes, ans al contrari no es po-
dran portar a terme.

Hem de dir també que aquesta actitud de decidir junts 
per Taradell és el denominador comú que creiem tenir 
tots els grups en les converses i reunions formals i in-
formals que s’han tingut ja des del passat mes de juny.
Coincideix aquest primer butlletí de la legislatura amb el 
número especial de la Festa Major, desitgem que dins 
de tots els actes que s’organitzen en col·laboració amb 
moltes entitats taradellenques en trobeu moltes del vos-
tre agrat i en disfruteu en família i amics, sempre amb 
respecte i civisme cap als altres.

Bona Festa Major i gràcies per tot.

Grup Municipal de CiU

El grup municipal d’ERC+Independents dóna la benvingu-
da al nou equip de govern i als regidors que s’incorporen 
en aquesta nova legislatura.

Finalment CiU va ser la llista més votada en les passa-
des elecccions del dia 22 de maig i ha decidit governar 
en minoria. Per tant, en aquesta legislatura que acabem 
d’estrenar, s’han acabat els anys de majories absolutes. 
Voldríem que aquest nou escenari servís per tenir més 
diàleg amb l’equip de govern, i així poder arribar a acords 
amplis per al nostre poble. Creiem que d’aquesta manera 
es pot reforçar la democràcia i així, poder tenir un poble 
més participatiu en la seva presa de decisions.

Una vegada més el grup ERC+Independents estarem a 
l’oposició, no amb l’objectiu d’encallar el nostre poble sinó 
amb l’esperit de sumar per Taradell. Continuarem aplicant 
el sentit comú i la nostra manera d’entendre el poble en 
cada decisió o votació que haguem de fer, i us assegurem 
que aquestes sempre seran raonades. Volem continuar 
demostrant que el nostre grup és capaç en escreix, i que 
la nostra voluntat sempre ha sigut la de ser un partit de 
govern.

Però ser a l’oposició també forma part del nostre siste-
ma democràtic. Els que estem a l’oposició també formem 
part del consistori municipal. Això cal tenir-ho present: 
tots formem part de l’Ajuntament de Taradell.

La nostra feina continuarà sent la de fer d’altaveu dels 
taradellencs. Incidir en les decisions de l’equip de govern 
segons la nostra visió del poble. Interpretar quin és el bé 
comú que ens ha de guiar en els nostres posicionaments. 
I com hem fet sempre, continuar fiscalitzant l’acció de go-
vern.

Estem al servei del nostre poble, de tots vosaltres. 

Bona Festa Major, visca Taradell i visca Catalunya lliure!
ERC Taradell
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Grups municipals

Benvolguts taradellencs,

Per nosaltres és un honor adreçar-nos per primer cop a tot el 
poble amb motiu de la Festa Major.

Aquest darrer any ha estat molt intens. Per aquestes dates de 
fa una any (primers de juliol), el nostre projecte polític encara 
no existia. Va ser amb motiu de la no acceptació a tràmit per 
part de la mesa del nostre Parlament (amb la unanimitat de 
tots els seus membres) d’una Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) de convocatòria i regulació d’una consulta popular no 
referendària sobre la Independència de Catalunya, impulsa-
da pels aleshores Conseller Nacional de CDC, Alfons López 
Tena i el Diputat de ERC Uriel Bertran, just 3 dies després de 
la gran manifestació del 10 de Juliol del 2010 a Barcelona!.
Amb motiu d’aquest rebuig, l’Alfons López Tena i l’Uriel Ber-
tran es van desvincular dels seu respectius partits i van fer 
una crida a la Solidaritat Catalana per la Independència per 
crear una àmplia coalició amb l’objectiu de portar Catalunya 
cap a la Independència.

En només un any, la coalició Solidaritat Catalana per la In-
dependència es va presentar a les eleccions al Parlament 
de Catalunya, on està representada per tres diputats, sent el 
poble de Taradell un referent, ja que va ser el municipi on es 
van aconseguir els millors resultats de tot Catalunya, es va 
constituir com a partit i es va presentar a les passades elec-
cions Municipals, obtenint dos regidors al nostre Ajuntament.

Per primera vegada des del 1991 a Taradell es trenca el bipar-
tidisme al seu Ajuntament. Ara hi ha representació de 4 forces 
polítiques, provocant un canvi en la dinàmica del consistori, 
i això haurà de ser en bé de tot el poble. Volem treballar per 
Taradell, com a poble, però sobretot pels taradellencs: són les 
persones el més important i volem contribuir a fer de Taradell 
un poble més cívic, més dialogant, més humà, més solidari 
amb els que passen dificultats... És a dir, un Taradell encara 
amb més qualitat de vida.

I tot això sense oblidar el nostre gran objectiu: fer de Catalun-
ya un estat independent dins de la Unió Europea, de manera 
que sense el jou asfixiant al que ens sotmet Espanya puguem 
ser un país ric i socialment més just, en benefici de tots els 
catalans, tant els d’origen com els d’adopció.

I no volem acabar aquesta salutació sense agrair-vos tota la 
confiança i el suport que hem rebut de tots vosaltres durant 
aquest primer any de vida com a organització política. Es-
perem que amb la col·laboració de tothom podrem arribar a 
aconseguir el gran objectiu de tota Nació: ser lliure.

Bona Festa Major 2011. Visca Taradell i Visca Catalunya Lliure.
SI Taradell.

Benvolguts amics i amigues,

El passat 22 de maig va néixer a Taradell el grup Plata-
forma per Catalunya (PxC) gràcies a les inquietuds d’una 
gent del poble que pensa com nosaltres i vol que el nostre 
poble tingui cada dia més benestar social, igualtat entre 
tots i una convivència envejable que ens faci sentir orgu-
llosos de ser taradellencs.

Sabem que no tots penseu com nosaltres a l’hora de por-
tar aquests objectius a terme, però del que si estem se-
gurs és que tots volem el millor pel nostre poble.
Anem de cara a temps difícils: l’atur, la falta d’un futur 
clar, la inseguretat... Els nostres joves no ho tenen fàcil i 
des del consistori hem de fer el possible perquè aquests 
mals de la societat que ara ens ha tocat viure siguin de 
més ben portar i aquest és el nostre compromís i l’hem 
de complir.

Ara amb la Festa Major a les portes, hem de tenir clar que 
una mica d’alegria enmig d’aquest panorama només ens 
pot fer bé.

Les festes, les tradicions i la cultura fan la identitat d’un 
poble i el nostre, el català, n’és ple. Ens dóna una manera 
d’entendre la vida des de l’amistat, l’excursionisme, les 
sardanes, els grups de dansa, els geganters, els grallers, 
els esportistes, els actors, etc... Tots i cadascú d’ells, en 
el seu àmbit, fan de la nostra una cultura rica en matisos 
que no deixarem que es perdin, ans el contrari, hem de 
fer possible mantenir-los i fer-los cada dia més forts i arre-
lats a la nostra manera de ser.

Des de Plataforma per Catalunya us desitgem una bona 
Festa Major i us demanem que aprofiteu aquest moment 
de festa i cultura per fer-la conèixer i implicar en ella a 
les persones que conviuen des d’altres cultures al nostre 
poble, ja que és una oportunitat més d’incorporar i ensen-
yar els nostres costums i tradicions a tothom que visqui 
a Taradell.

Gràcies per donar-nos l’honor de poder estar al vostre 
costat des de l’Ajuntament on sapigueu que sempre us 
farem costat. De nou bona Festa Major!

Plataforma per Catalunya
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Plens municipals

PLE DEL 3 DE MARÇ DE 2011

Aprovar convocatòria de licitació i plec de clàusules del projecte per a la millora del barri de Mont-rodon

Aprovació imposició de contribucions especials per finançar part del cost de l’obra del projecte de millora del barri de 
Mont-rodon

Aprovació la contractació d’una pòlissa de crèdit a un any per un import d’1.000.000 d’euros per finançar diverses obres 
d’inversió subvencionades

Aprovar moció expedient modificació POUM

Aprovar moció resolució al·legacions, aprovació estudi de seguretat i salut, i aprovació definitiva de la modificació del 
projecte per a la millora del barri de Mont-rodon 

Aprovar moció de suport a Acció Cultural del Pais Valencià i l’arribada de les emissions de TV3 a València

PLE DEL 7 D’ABRIL DE 2011

Aprovar inicialment operació jurídica complementària,  reparcel·lació U.A. núm. 4 carretera de Balenyà

Aprovar esborrany conveni de participació al Pla d’informació i vigilància contra els incendis forestals any 2011

Aprovar esborrany conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per obres al camí de la Casa Nova del Cuniller

Aprovar moció per ampliar delegació de recaptació de tributs a la Diputació de Barcelona 

Aprovar moció per ratificar decret alcaldia

Aprovació moció d’ERC-AM per la creació de zones d’aparcament per embarassades i nadons

Aprovació moció d’ERC-AM a favor de la dació en el pagament d’hipoteques i eliminació de clàusules del sòl

PLE EXTRAORDINARI DEL 26 D’ABRIL DE 2011

Aprovar la designació dels membres de les meses electorals per les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011

PLE DEL 12 DE MAIG DE 2011

Aprovar proposta adjudicació contracte d’obra del projecte de millora del barri de Mont-rodon

Aprovar pròrroga conveni subscrit amb Gas Natural SDG, S.A. per l’any 2011

Aprovar adhesió de l’Ajuntament al pacte dels alcaldes per una energia sostenible local

Aprovar acta d’arqueig extraordinària i comprovació de l’inventari general del patrimoni municipal

Aprovar models de declaracions per al registre d’interessos dels membres de la corporació

Podeu consultar les actes senceres dels plens  a www.taradell.catA favor     En contra         Abstenció

NOTA: Les votacions dels Plens de la nova legislatura sortiran en el pròxim butlletí municipal.



Agenda centre cultural Costa i Font

SETEMBRE

Dissabte 24 de setembre, a 2/4 de 10 del 
vespre, Festa Country. Organitza: Associació 
Country d’Osona.

OCTUBRE

Diumenge 2 d’octubre, durant tot el dia
33ª Festa de l’Esbart.
Organitza: Esbart Dansaire Sant Genís de 
Taradell

Dilluns 3 d’octubre, de les 5 de la tarda a les 
9 del vespre, Donació de sang.
_____________________________________
_____________________________________

Cursos i tallers: 

Taller de fotografia. Al centre cultural Costa i 
Font.
El taller es realitzarà els dijous 6, 13, 20 i 27  
d’octubre a 2/4 de 4 de la tarda a la Sala Lluïsos. 
_____________________________________
_____________________________________

Exposicions, al vestíbul del centre Cultural:

Exposició Cartografies, de Jesus Ramos.
Del 16 de setembre al 2 d’octubre.

Exposició Mon-Rodó.
Del 7 al 24 d’octubre

Agenda d’activitats al poble

Diumenge 25 de setembre, al matí, 
Trobada de Gegants. Organitza: Colla 
jove de Geganters de Taradell.

Diumenge 30 d’octubre, de les 5 de la 
tarda a les 8 del vespre, Sardanes per 
la castanyada. Organitza: Agrupació 
Sardanista.

Agenda d’activitats a la Biblioteca
Antoni Pladevall i Font

SETEMBRE

Dijous 1 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre, 
Club de lectura, “Eterna Mortalidad” de Walter 
Scott. Tertúlia conduïda per Joan Mitjavila. 

En motiu del projecte Osona Highlands.
Dijous 22 de setembre, a les 6 de la tarda, 
Hora del conte, “Les Golfes” a càrrec de 
Roger Casadellà, a partir de 4 anys.

Dijous 29 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre, 
Projecció de les fotos del viatge a Escòcia 
2011.

Divendres 30 de setembre, a les 6 de la tarda, 
Nascuts per llegir, “Canta la son, canta 
la gana...” a càrrec de Mª Helena Tolosa. 
Inscripció prèvia a la biblioteca.

OCTUBRE

Dissabtes 1, 8, 15, 22, 29 d’octubre, a les 8 
del vespre, Cicle de projecció d’imatges de 
viatges.

Dimecres 19 d’octubre, a les 6 de la tarda, 
Hora del conte, a càrrec de Marta Esmerats. 
Dedicat a la salut mental.

Dijous 20 d’octubre, a les 8 del vespre, Tast 
de whisky.

Dimarts 25 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, 
Club de lectura, “Biografia de la fam” 
d’ Amelie Nothomb. A la Biblioteca de 
Roda de Ter, en motiu del dia de la salut 
mental.
_____________________________________
_____________________________________

Exposicions (horari de biblioteca):

Grans Transatlàntics
Del 5 al 25 de setembre.

Aventura antàrtica
Del 4 al 31 d’octubre.

AGENDA



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
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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


