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TARADELL, CULTURA I FESTA

Un any més i ja tornem a tenir la nostra Festa Major a les portes, sigui benvinguda!

La paraula CULTURA  fa referència al cultiu de l’esperit humà i la ment. La paraula FESTA significa esdeve-
niment de caire social organitzat amb l’objectiu de passar-s’ho bé. I a Taradell hem sabut unir aquests dos 
conceptes: cultura i festa, doncs cada expressió cultural que es fa al llarg de l’any és viscuda amb l’alegria 
d’una festa.

Els vilatans i vilatanes de Taradell, junts en un fort i sòlid teixit associatiu som capaços d’unir-nos i treballar 
per al bé comú en diversitat d’àmbits. Els taradellencs i taradellenques ens distingim per la constància, pel 
valor de ser uns tossuts i incansables treballadors quan veiem que el nostre poble ho necessita. Recordem, 
com a exemple, l’incendi del 1983 on, colze amb colze, vam lluitar contra el foc que cremava els nostres 
boscos. Ara, trenta anys després, no queden restes visibles d’aquella desgràcia; vam saber treballar units, 
no només aquell dia sinó tots els dies després, de tal manera que ara només ens en queda el record.

En l’actualitat hi ha persones que estan passant moments difícils i hem de seguir creant i consolidant aquest 
nostre teixit, una xarxa amb la qual aconseguir el benestar de la comunitat. Coneixem bé la força del poble, 
units i participatius, treballadors, acollidors... amb tots aquests valors que defineixen Taradell aconseguirem  
tirar endavant i deixar enrere els mals moments.

Taradell és un poble que atrau, té gent altruista i col.laboradora que en fan un poble del qual ens en podem 
sentir orgullosos. El valor i la importància de les coses es comproven quan te n’allunyes. Si mai la vida o 
l’atzar us porten lluny de Taradell, us adonareu de la seva vàlua.

Taradell té gran riquesa cultural,  només hem d’intentar fer un llistat de les manifestacions culturals i festi-
ves que es fan al llarg de l’any i ens n’adonarem que no hi ha setmana que, en algun lloc de Taradell, no 
es celebri alguna festa o festeta: festes majors, festes de barri, festes de carrers, festes esportives, festes 
culturals, festes lúdiques, festes socials, festes educatives....Taradell és CULTURA i Taradell és FESTA.  

Esperem que els actes programats siguin del vostre grat. Esteu tots convidats a una mostra de cultura i 
alegria col.lectiva, al resultat de treball i esforç fet amb imaginació i compromís per aconseguir una Festa 
Major lluïda i participativa.

Visca Taradell i visca la Festa Major!

Joan Casassas i Martí
regidor de festes i esports

Editorial

Lluïsa Sañé i Solagran
regidora de cultura i joventut
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Anuari

JULIOL
 A la plaça de les Eres es fa una nova edició de 
la Botiga al carrer, organitzada per l’Agrupació de 
botiguers de Taradell. Durant el primer dissabte  
de juliol diversos comerços del poble van treure 
el seu gènere.  També es van fer activitats paral-
leles  com tallers de ‘musical street’.  Els més pe-
tits van poder escoltar contes en anglès i també 
fer passejades amb ponis.

 El 7 de juliol es van celebrar 20 anys de 
Toca-sons a Taradell. La celebració es va 
convertir en un improvisat judici. Durant 
l’acte, que va reunir pràcticament a totes 
les persones que han interpretat el paper de 
Toca-sons, es van poder veure imitacions 
de personatges relacionats amb la festa del 
bandoler. També hi va haver l’actuació del 
grup Suppergreep.

 L’últim cap de setmana de juliol es va 
celebrar la 33a edició de la Fira del Caçador 
de Taradell que va reunir una gran quantitat 
d’aficionats que van omplir els jardins i el 
Centre Cultural. Hi havia una gran quantitat 
d’estands i parades on s’hi podien trobar 
complements de la caça i equipament. També 
hi havia exposició i venda de gossos de caça, 
faisans i altres aus. 

 El 28 de juliol es va produir un petit incendi 
forestal a la zona del molí dels Capellans, 
prop de la riera de Taradell i del polígon 
industrial El Vivet. Es van cremar 1.500 
metres quadrats de vegetació forestal. En 
poc més de mitja hora els equips que van 
participar en l’extinció de l’incendi van tenir-lo 
controlat.

 La formació coral-instrumental de Taradell, 
Tastet de Gospel, va celebrar el 8 de juliol els 
seus cinc anys presentant el seu primer treball 
enregistrat “Un (1) Tastet de Gospel”. Ho va 
fer  amb un concert al centre cultural Costa i 
Font que es va quedar petit per a l’ocasió. El 
CD inclou 11 cançons del repertori que el grup 
ofereix als seus concerts. 

 Acaba amb èxit la 28ª edició del torneig de 
futbol sala que organitza la UD Taradell al camp 
de la Roureda. Hi van participar 68 equips amb 
més de 500 jugadors .

 Durant el mes de juliol es van fer diverses 
i interessants actuacions sota el nom de “ El 
Juliol, a la fresca”  ubicades a La Plaça, un nou 
format en una nova ubicació.



5

Anuari

 La 1a edició del Taradell Camina va finalitzar 
el darrer dijous del mes de juliol. Ho va fer amb 
la tradicional caminada i amb un sopar que va 
reunir gran part dels 300 participants que van 
prendre part en aquesta iniciativa del CAP de 
Taradell, Som Dones, el Centre Excursionista 
Taradell i l’Ajuntament amb l’objectiu de poten-
ciar l’activitat física. 

AGOST
 Josep Maria Nogué va ser el Toca-sons 2013. 
Els seus bandolers van ser els 19 taradellencs 
que des del 1993 han interpretat aquest perso-
natge. En el judici va ser declarat innocent. Tot 
seguit va arribar un dels moments més emotius. 
Els vint Toca-sons van anar sortint un per un i 
es van situar a les escales del Centre Cultural, 
per celebrar i recordar, els vint anys de la festa 
amb unes trabucades finals. Al matí, es va ce-
lebrar el tradicional mercat del s. XVII, mentre 
que la caminada teatralitzada ‘A la foscor d’en 
Toca-sons’ va tornar a ser un èxit. Pau Rifà, de 
9 anys, va ser el protagonista de la segona edi-
ció del Toca-sons Canalla. En aquest cas i des-
prés d’una guerra de confeti, en el judici va ser 
declarat culpable. Malgrat tot, el jove bandoler 
es va escapar amb cavall. 

 Més de 900 persones van presenciar el 
concert d’Els Amics de les Arts que van 
presentar el disc “Espècies per catalogar”. Els 
Nyandú van ser els teloners. La segona edició 

de la Festa Maricel va omplir la Carpa de públic 
i va recordar les cançons que més sonaven 
a l’època dels 80 al conegut bar musical . Al 
Pujoló, èxit absolut durant les quatre nits de 
concerts i DJ. La més participativa va ser la de 
divendres, amb el concert de Brams. Dolors 
Vivet va ser l’encarregada de fer el pregó de 
Festa Major i Aina Altimir va ser escollida pubilla 
de Taradell. El grup de teatre Gottic va estrenar 
‘Fuita’.

 Es canvia el terra de parquet de la pista del 
pavelló municipal El Pujoló per terratzo. El canvi 
de material de la pista s’ha fet en consens amb 
les entitats esportives que hi juguen. Aprofitant 
les obres també es va realitzar una acció 
completa de neteja als vestidors.

 L’Ajuntament posa en marxa una aplicació 
per a mòbils centrat en el municipi de Taradell. 
L’objectiu és oferir informació als habitants 
i visitants del poble d’una forma molt senzilla 
i orientativa. L’aplicació va gestar-se a través 
del taradellenc Roger Sala que va presentar la 
iniciativa al consistori.
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SETEMBRE
 Un acte unitari a favor de la independència. 
CDC, ERC i SI van mostrar unitat política, jun-
tament amb l’ANC. El periodista i director de 
Vilaweb, Vicent Partal, va animar els tarade-
llencs a ser protagonistes “d’un moment histò-
ric”. L’acte va reunir més de 300 taradellencs a 
La Plaça on, en un escenari, Pepita Camprubí 
va llegir un manifest que reclamava Catalunya 
com a nou estat d’Europa.

 Onze autocars i molts cotxes particulars van 
sortir de Taradell per participar a la multitudinà-
ria i reivindicativa manifestació de l’11 de Se-
tembre a Barcelona. El dia abans, unes 200 per-
sones  de Taradell van assistir a la Marxa dels 
Vigatans. Anteriorment, es va penjar l’estelada 
al balcó de l’Ajuntament. L’estelada també llueix 
al Castell de Taradell des de principis de mes.

 Ràdio Taradell enceta la temporada 2012/13 
amb una trentena de programes i un centenar 
de col·laboradors. Com a novetat destaca 
el 3xSota, un programa dedicat al món dels 
castellers. 

 L’Esbart dansaire Sant Genís va ser present 
al MercèDansa, en el marc de les Festes de 
la Mercè de la ciutat de Barcelona. Hi van 
interpretar el Ball del Ciri de Taradell, una de 
les danses vives de Catalunya.

 La dinovena Trobada de Gegants de Taradell 
va tenir un caràcter molt nacionalista. Entre 
la vintena de colles geganteres participants 
moltes de les parelles de gegants portaven 
estelades i senyeres penjades. 

OCTUBRE
 L’Associació Teatral ‘Canya que no és co-
nya’ de Taradell presenta el musical “SeT de 
Venjança”, una adaptació de l’obra “Sweeney 
Todd”. Els membres de l’associació es van fer 
càrrec de la traducció i adaptació del guió, les 
cançons, i de tot el procés de producció del 
muntatge. La direcció artística va anar càrrec 
d’Albert Solans i la direcció musical de Joan 
Casas. La resposta del públic va ser tot un èxit 
i en total es van fer sis sessions que van omplir 
la sala gran del Centre Cultural.

 El CP Taradell comença la temporada amb un 
equip a la Primera Divisió. 

 Guanya la 3a edició de la Duatló del Bandoler 
el campió del món de duatló de muntanya, 
l’osonenc Francesc Freixer. En fèmines la 
victòria va ser per Mariona Càtedra. També es 
va celebrar la primera duatló infantil amb èxit 
de participació.
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 Comença el curs del CAU amb la tradicional 
pujada al Castell de Taradell el 12 d’octubre. 
Aquesta temporada a l’Agrupament Rocagui-
narda hi ha 35 nens i nenes distribuïts en les 
set unitats corresponents.

  La UD Taradell fa la presentació dels equips de 
la temporada 2012/13. Enguany el club compta 
amb 12 equips. Durant l’acte, també es celebra 
el 65è aniversari de la Fundació del club.

 L’Ajuntament declara Taradell com a territori 
català lliure en el ple municipal. La moció rei-
vindica la creació d’un estat propi i la decla-
ració d’independència del Principat de Catalu-
nya. També es va aprovar una moció de suport 
a la resolució del Parlament de Catalunya per 
a l’exercici del dret a l’autodeterminació.

 Un sopar provençal tanca el projecte “De bi-
blioteca a biblioteca, de país a país”: Taradell 
– Saint-Rémy de Provence.

 La UVic, l’Ajuntament de Taradell i la comissió 
dels Tonis signen el conveni pel futur Ecomu-
seu del Blat. Es tracta d’un projecte que pretén 
recuperar i donar a conèixer la vida i el patrimo-
ni rural de la comarca d’Osona.

NOVEMBRE
 La Granja Castellets de Taradell, de l’empre-
sa Pinsos Sant Antoni SA, torna a triomfar als 
Premis Porc d’Or. Se’n va emportar tres, entre 
els quals el més important: el Porc d’Or amb 
Diamant, que ja va aconseguir el 2009 i 2010. 
També va aconseguir un Or per Productivitat Nu-
mèrica i una Plata pel criteri Nascuts Vius.

 Es presenta “Caligo”, una nova xocolata del 
Xocolater de Taradell, Raül Cegarra, davant de 
més de 400 persones al Serrat del Figaró. Un 
producte amb denominació d’origen a Taradell.

 Tot i la pluja, un total de 1.071 persones van 
fer la popular caminada Rupit-Taradell. La prova, 
organitzada pel Centre Excursionista Taradell, 
arribava a la 33a edició. 

 Commemoració del Dia Internacional dels 
Drets dels Infants. Les activitats van començar 
amb un esmorzar popular i danses tradicionals 
a càrrec del grup infantil de l’Esbart Sant Genís . 
Els petits van poder gaudir de tallers i jocs.

 Convergència i Unió guanya les eleccions al 
Parlament de Catalunya a Taradell. Va tenir 
2.102 vots, el 56,44. Esquerra Republicana va 
ser la segona força més votada amb 847 vots 
(22,74%). Solidaritat Catalana per a la Inde-
pendència va ocupar el tercer lloc amb 176 vots 
(4,72%). ICV va ser la quarta força més votada 
amb 122 vots (3,27%). En cinquena posició va 
quedar la CUP amb 121 vots (3,24%). La va se-
guir el PP amb 119 vots (3,19%), PSC amb 90 
vots (2,41%), PxC amb 45 vots (1,20%) i Ciuta-
dans amb 43 vots (1,15%). També hi va haver 
24 vots repartits entre altres forces polítiques, 
30 vots en blanc i 22 de nuls. Un 80,65% de 
les persones censades van exercir el seu vot, 
rècord històric a Taradell en participació.

 L’alcalde de Taradell, Lluís Verdaguer i el regi-
dor de Medi Ambient Jordi Baucells, participen 
en diverses xerrades al País Basc sobre la re-
collida de residus porta a porta com a model 
sostenible, aconsellable i de gran èxit.

 Nova edició del cicle ‘Taradellencs pel món’. 
En aquesta ocasió es va parlar sobre l’Índia 
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(Lluís Samsó), Ladakh (Bernat Reig), Croàcia i 
Eslovènia ( Xevi Blancafort) i Iran (Gerard Roma).

DESEMBRE
 Bon ambient i visitants constants a la primera 
edició de la Fira Obrint la ment, espiritualitat i 
teràpies alternatives organitzada per Ràdio 
Taradell i el programa “Obrint la ment” amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Taradell. 
Comptava amb diverses xerrades, estands 
de productes naturals i mostres de diferents 
teràpies.

 La campanya de Nadal de L’Agrupació de 
Botiguers de Taradell (ABT) va permetre repartir 
entre els seus clients butlletes amb importants 
premis. La més destacada, una valorada 
en 2.000 euros. A banda d’aquest premi, la 
seixantena de comerços associats també van 
repartir butlletes amb premis de 5 i 10 euros, 
regals sorpresa, entrades de teatre i gadgets 
promocionals de l’ABT. 

 El taradellenc Francesc Homs i Molist, fins ara 
actual portaveu del Govern i secretari general 
de Presidència, és el nou conseller de Presi-
dència de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
departament s’eleva a conselleria i tindrà molta 
més importància, assumint les competències 
d’Afers Exteriors de la Generalitat.

 La 37a Fira de Santa Llúcia de Taradell va tenir 
un gran acolliment. La presència de gent va ser 
constant, però a la tarda és quan va ser més 
massiva, coincidint amb el berenar popular i el 
patge reial. Una setantena de parades oferien 

diferents productes nadalencs. També moltes 
entitats i particulars del poble van complementar 
l’oferta.

 El número 11.419 de la Grossa de Nadal 
esquitxa a Taradell. Aquest número va ser 
afortunat amb el cinquè premi de la Grossa de 
Nadal i una part es va repartir en participacions 
a Taradell a través de l’Associació teatral 
Canya que no és conya. L’entitat taradellenca 
va repartir 400.000 euros. 

 El Cub Tennis Taula Mont-rodon s’integra dins 
del Club Parc d’Esports de Taradell i s’instal·la 
al  gimnàs del col·legi Les Pinediques per a 
entrenar-se i jugar-hi els partits.

 Més de 130 persones assisteixen a la posada 
en escena d’ ‘El Poema de Nadal’ de Josep Ma. 
de Sagarra interpretat pel grup de teatre Gottic 
i els alumnes de l’Escola de Música l’Arpa de 
Taradell.

 La Quina de Nadal de la UD Taradell reparteix 
més de 40 premis. Hi van participar unes 500 
persones. 

 Els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut de Tara-
dell s’imposen, en la seva categoria, a la cin-
quena edició de la Gimcana de les Llengües a 
Osona, organitzada pel Centre de Normalitza-
ció Lingüística d’Osona. 

 Es realitza el curs de formació per a joves 
d’entre 16 i 25 anys “Enforma’t”; un cors de for-
mació en competències bàsiques i específiques 
sobre temes relacionats amb el mercat laboral.

 160 participants acomiaden el 2012 amb la St. 
Silvestre de Taradell. Per tercer any consecutiu 
la prova, organitzada pel Centre Excursionista 
de Taradell i el CET L’Enclusa, va fer pujar als 
participants, disfressats, fins a l’Enclusa.
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GENER
 La cavalcada de Reis d’enguany va recuperar 
l’adoració dins l’Església. Als carrers, multitud 
de persones reunides per veure passar la 
comitiva reial, en total, sis carrosses. Una nova 
carrossa en destacava: una estrella gegant 
que va guiar als Reis per totes les cases del 
poble. Després de la rua, Ses Majestats van 
pujar al balcó de l’Ajuntament on l’alcalde, Lluís 
Verdaguer, els va donar la benvinguda i els va 
deixar la clau per obrir totes les cases del poble.

 Les línies telefòniques de Ràdio Taradell es 
van tornar a col·lapsar, el dia de Reis, d’oients 
que volien participar al 26è Concurs de Reis de 
Ràdio Taradell. Enguany, l’emissora va repartir 
un total de 146 regals.

 La pluja no va deslluir el passant dels Tres 
Tombs que va comptar amb un centenar de car-
ruatges, setanta dels quals propietat dels Tonis 
de Taradell. Abans es va lliurar el Toni d’Honor a 
Òmnium Cultural. Moltes autoritats van assistir 
a una festa que també va comptar amb un ta-
ller de pa, caminades, xerrades, la segona tro-
bada d’autocaravanes i la proclamació de Sergi 
Tordera com a nou hereu i el pregó que va fer 
Assumpta Esquís i Serra. Com en la passada 
edició es va homenatjar a Jaume Miralpeix i Cru-
ells, enguany aquest honor va recaure en Pere 
Muntadas i Ma. Àngels Pedrosa.

 Jordi Blancafort Sala amb la ‘Qualitat ecològica 
de la riera de Taradell. Factors fisicoquímics’, 
es va emportar la cinquena edició del Premi 
Ajuntament de Taradell al millor treball de 
recerca de batxillerat. El treball premiat analitza 
la qualitat ecològica de la Riera de Taradell i la 
seva biodiversitat. 

 Emoció, un cop més, durant l’acte anual del 
grup de recerca de Taradell Fent Memòria, que 
va presentar la feina realitzada al llarg del 2012. 
Es van projectar tres vídeos. Un era un tastet 
de les tretze entrevistes de vida realitzades en 
el darrer any. En total, el grup ja en porta un 
centenar. I els altres dos eren un reportatge 
sobre com fer mató de cabra i un altre de la fira 
i la capella de Santa Llúcia.

 Molta participació a la festa major d’hivern de 
Taradell. El fet de caure en diumenge va fer que 
molta gent no es volgués perdre la festa que va 
tenir el seu punt àlgid amb el Ball del Ciri que, 
com es tradició es va ballar a la plaça de les 
Eres. L’actuació de l’Esbart, la cercavila amb els 
gegants i la xocolatada també van ser un èxit.

 La Fundació Vilademany comença a gestionar set 
pisos destinats a persones amb risc d’exclusió social.
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FEBRER
 La delegació d’Osona de l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lurdes del Bisbat de Vic va 
celebrar la 36a trobada comarcal a Taradell, 
amb la participació de més de 300 persones. 
Es va comptar amb una benvinguda i celebració 
eucarística a l’església amb els cants del cor de 
l’Hospitalitat. Seguidament, dinar de germanor al 
Centre Cultural Costa i Font. L’Esbart Dansaire 
Sant Genís va oferir balls tradicionals. 

 

              
 12a edició de la Mostra de teatre amateur.  
Les quatre obres d’enguany van ser: “I tu, tens 
feina?” de Tona’78 Talía de Tona; “Embolica que 
fa fort” del grup Ara Teatre de Santa Eugènia 
de Berga; “Les Cunyades” a càrrec de Pierrot 
Teatre, de Centelles i “La viudeta es vol casar” 
a càrrec de Gottic Teatre, de Taradell.

 El Centre cultural Costa i Font es va omplir 
per celebrar el Carnaval infantil. Els petits van 
poder gaudir amb les cançons i la gresca de 
“Samfaina de colors” que va fer ballar a grans i 
petits. Abans es va berenar coca i xocolata.

 Més de 800 persones formant part de les 
carrosses i molts d’altres disfressats per lliure 
van omplir els carrers de Taradell per celebrar 
el Carnaval, que per tercer any consecutiu 
organitzava Ràdio Taradell. Marina Comas 
va ser la pregonera. La carrossa “Poblat 
Insebpenotix”, de Sta. Eugènia de Berga, es va 
emportar el 1er premi . La segona posició va ser 
per al grup que havia guanyat les dues últimes 
edicions amb la carrossa “Segon origen”. I el 
3er. lloc va ser per “Peti qui peti” que va repetir 
tercera posició. En total hi van participar 21 
carrosses. Una de les novetats del Carnaval 
va ser els premi per a comparses que es van 
emportar Catalunya verds. Imma Castany 
Estilistes es va emportar el premi al concurs 

d’aparadors. Després de la rua, la festa es va 
traslladar a la Carpa de Can Costa.

MARÇ
 La taradellenca Mireia Montaña i Rovira va 
guanyar el Primer Premi de narrativa Sambori, 
que lliura Òmnium Cultural amb la redacció ‘El 
llapis treballador’. En concret, l’alumna del col·legi 
Sant Genís i Santa Agnès s’imposà en la categoria 
de cicle mitjà de la demarcació de l’Alt Ter.

 L’Associació de Jubilats de Taradell celebrà el 
seu 33è aniversari. Ho va fer amb una missa 
amb la participació de la Coral Parroquial, 
amb l’actuació dels grups infantils i juvenils de 
l’Esbart dansaire Sant Genís i amb un dinar.

 Taradell acull les primeres jornades de “Civisme 
i Convivència” amb l’objectiu de recollir idees i 
propostes per ajudar a millorar la convivència al 
municipi. La trobada estava dirigida a tècnics, 
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polítics, professionals i entitats relacionats amb 
la infància i la joventut.

 

 S’inauguren dues pistes de pàdel al Parc 
d’Esports. S’han instal·lat a la zona on hi havia 
la pista de tennis número 2. L’objectiu del club 
és ampliar l’oferta esportiva, que continuarà 
comptant amb dues pistes de tennis, la pista 
poliesportiva i la piscina d’estiu.

 L’Ajuntament de Taradell disposa de nou se-
cretari. Es tracta de Josep Rovira que substitu-
eix a l’anterior secretària, Susana Navarro.

 La 3a edició de la Cursa dels Gitanos de 
Taradell, organitzada pel Centre Excursionista 
Taradell i el CET L’Enclusa, va comptar amb 
331 atletes. En la prova de 22 quilòmetres 
la victòria va ser per Xevi Vidal de Vic i Laia 
Andreu, mentre que en la de 10 quilòmetres 
triomf per Dani Bayés i Eugènia Miró.

 I per Pasqua, caramelles. L’Agrupament Ro-
caguinarda va recórrer diferents punts del po-
ble per interpretar cançons mentre que l’Esbart 

Dansaire Sant Genís va fer les populars balla-
des de bastons. 

 Per tercer any consecutiu la Biblioteca Antoni 
Pladevall i Font de Taradell realitzarà el projecte 
d’agermanament “De biblioteca a biblioteca, de 
país a país”. En aquesta ocasió es farà amb 
una biblioteca d’Azambuja, a Portugal.

 Caritas de Taradell compta amb un nou espai, 
cedit per l’Ajuntament i ubicat al carrer Ramon 
Pou, per a realitzar les seves altruistes tasques 
de recollida i lliurament de roba. Una tasca que 
afegeix a les que fa anys que porta a terme.

 Un any més el centre cultural Costa i Font es 
va omplir de gent amb ganes de degustar una 
gastronomia diferent en la sisena edició de la 
Mostra de cuines del món. Es van poder tastar 
plats de 20 procedències diferents. 

ABRIL
 Al voltant de 80 persones van participar a 
l’assaig que els Sagals d’Osona van fer a Ta-
radell. Estava obert a tothom que estigués in-
teressat en el món casteller i amb l’objectiu de 
captar nous castellers.

 La gent de Taradell es va quedar al poble per 
Sant Jordi. El bon temps i el munt d’activitats 
que es van organitzar per a l’ocasió van omplir 
els carrers de Taradell, on es va respirar un 
molt bon ambient. A banda de les tradicionals 
parades de llibres i roses es van fer tallers in-
fantils, un intercanvi de llibres, actuacions de 
l’Escola de Música i jocs amb Guixot de 8. Cal 
destacar la representació de la llegenda de 
Sant Jordi a La Plaça de les Eres, amb nom-
brós públic. 
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 El 23 d’abril Ràdio Taradell va complir 30 anys. 
Es van organitzar diferents activitats: sopar que 
va reunir més d’un centenar de col·laboradors i 
ex col·laboradors, concert amb els grups Oques 
Grasses, Les Tietes Queques, Contracorrent i 
Power Burkas. També ha estrenat nova web, a 
banda de realitzar una programació especial en 
motiu de l’aniversari.

 L’abril poètic d’enguany va reunir els poemes 
de 18 poetes de Taradell que es van exposar 
a la biblioteca Antoni Pladevall. I en el taller de 
poesia, els alumnes de 5è i 6è de Primària de 
les escoles de Taradell (Les Pinediques, Sant 
Genís i Santa Agnès i El Gurri) van protagonitzar 
la representació d’un espectacle poètic al 
Centre cultural. L’obra portava per títol “El 
poeta del poble” i es tractava d’un homenatge 
al poeta, Miquel Martí i Pol, deu anys després 
de la seva mort. 

 Taradell acull un curs de premonitors, impulsat 
pel Servei d’Informació Juvenil El Puntal de 
Taradell i dirigit a alumnes de 4rt d’ESO. Aquest 
curs sorgeix de la necessitat de donar formació 
als joves en aquest camp. 

MAIG
 Promogut per la regidoria de cultura i sota 
el nom de ‘Jove Art’, disset joves artistes de 
Taradell van exposar la seva obra al Centre 
Cultural Costa i Font. 

 L’Ajuntament aprova una moció per exercir 
la sobirania fiscal quan la Generalitat posi els 
mecanismes oportuns. 

 Centenars de persones passen pel mas Gur-
ri Xic, al barri de Mont-rodon de Taradell, per 
visitar la segona edició de la fira Natturapia.

 Èxit de públic i de participació a la 24a edició 
de la festa de la plaça del Sol de Taradell. 
La novetat d’enguany va ser una caminada 
nocturna. 

 El primer diumenge de maig es va celebrar un 
lluït Aplec al Castell de Taradell mentre que a 
mitjans de mes es va fer la 59a edició de l’Aplec 
de la Sardana de Mont-rodon.

 Quatre premis per Les Pinediques. Dos Pre-
mis Baldiri Reixac: el premi Escola pel seu mo-
del educatiu i un altre, en la modalitat d’alum-
nes, pel treball sobre la figura de l’escriptor i 
dibuixant Pere Calders. El bloc de l’AMPA de 
l’escola queda segon en el VII Premi Espiral 
Edublogs mentre els alumnes de sisè de Pri-
mària queden segons, en la categoria de Cicle 
Superior, en el concurs “La meva foto de cièn-
cia”, organitzat per la UVic. 
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 Taradell reuneix unes 300 persones en la 
14a trobada de voluntaris de les ADF d’Oso-
na. L’acte i les seves activitats van servir per 
recordar els 30 anys del gran incendi que va 
cremar gran part dels boscos de Taradell i d’al-
tres municipis veïns. 

 La penúltima prova de l’Open Btt i la Kid’s 
Cup de Barcelona es va disputar a Taradell 
i va batre rècord de participació. El circuit 
estava ubicat al bosc d’El Pujoló i l’organitzava 
el Club Btt Osona. 

 La festa del Civisme es consolida en el seu 
cinquè aniversari. Més d’un centenar de per-
sones, amb les seves mascotes van celebrar 
el civisme i la tinença responsable d’animals 
en un ambient familiar i popular. No hi va fal-
tar el concurs de dibuix ni el de mascotes. Cal 
destacar les activitats teatrals i lúdiques porta-
des a terme per l’alumnat del centre obert “El 
Puntal”. 

JUNY
 Màxima consolidació de Festa de l’Esport 
a Taradell en la seva 5a edició que va reunir 
molt públic en totes les activitats. A la gala de 
reconeixement als millors esportistes tarade-
llencs de la temporada, els premiats van ser 
l’atleta Jaume Reig i la ciclista Anna Ramírez. 
També es va reconèixer als pilots de bicitrial 
Arnau Ricart i Jordi Povedano com a futures 
promeses, a l’equip Prebenjamí Blau de la UD 
Taradell, que s’ha proclamat campió de lliga, i 
a la figura de Josep Camps, membre del CET 
des dels seus orígens.

  L’any passat va ser un èxit i aquest any va camí 
de superar-se. El Taradell Camina comença la 
segona edició amb molta participació. 

 Osona Gegantera va presentar a Taradell el 
lipdub que va enregistrar al Monestir de Sant 
Pere de Casserres. En total, hi van participar 
onze colles de la comarca, entre les quals hi 
destaca la de Taradell. 

  Els taradellencs van poder sentir les campanes 
de la capella de Santa Llúcia i les del campanar 
de Taradell en motiu del Dia de la Memòria.

 L’Esbart Sant Genís celebra el seu final de 
curs i aprofita per presentar el nou grup de 
l’entitat: Sklops.

 Alta participació a la caminada de la Nit de 
lluna plena que va complir 25 anys. Es va fer un 
recorregut de 12 quilòmetres. 

  Més d’una vintena de veïns de Taradell i l’alcalde 
del municipi i president de la Mancomunitat La 
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Plana, Lluís Verdaguer, visiten el Servei Local 
de Teleassistència, a Barcelona, per conèixer 
el seu funcionament.

 Es fa el lliurament de l‘onzè premi Solstici 
que organitza la Biblioteca Antoni Pladevall i 
Font,en una renovada edició. El torellonenc 
Pep Tines en prosa i David Dot, de Vilafranca 
del Penedès, en poesia, en són els guanyadors.

 Taradell va sortir al carrer en la primera edició  
del Mou-T, al parc d’Esports. Una iniciativa que 
va programar durant tot el dia un campionat de 
futbol aigua en dos terrenys de joc inflables.  
També es va fer un torneig de pàdel i altres 
activitats esportives i es va obrir la piscina. 

 El bon temps va acompanyar al 67è Aplec 
de la Sardana que va comptar amb les cobles 
Lluïsos, Genisenca i la Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona. Durant l’acte es va homenatjar a 
Josep García, presentador de Ràdio Taradell i 
a l’Alfons Coll, membre de l’entitat.

 Quatre alumnes de l’Institut presenten el seu 
treball de recerca a la biblioteca. Es tracta 
d’Ester Solé Coma amb “Com afecta la moti-
vació al rendiment acadèmic”; Isabel Reixach 
Homs amb “Somriures terapèutics”; Roger 
Oriol Pérez  amb “Funcionament d’Internet” i 
Arnald Prat Barnadas amb “An English-spea-
king world”.

 Durant la Festa Major del barri de Mont-rodon 
de Taradell, a banda de les activitats més 
festives, es va inaugurar el Parc Jaume Vila, 
un dels veïns històrics del barri i el primer en 
residir-hi junt amb la seva família.

 Els carrers del centre de Taradell es van om-
plir d’un nombrós públic en la primera edició 
del Toca-Xou, organitzat per l’Agrupació de 
Botiguers de Taradell (ABT) i l’Ajuntament. Les 
propostes comercials del municipi es van con-
vertir en un èxit, que va animar el poble amb 
multitud d’activitats.

 Un total de 125 persones es van acostar al 
Centre cultural Costa i Font de Taradell en la 
Marató de donació de sang.

 Taradell celebra la seva festa de les Arts 
amb una ruta literària al matí i un concert 
als jardins del Centre cultural Costa i Font 
a càrrec de les formacions que assagen als 
bucs del Puntal.

.......

Anuari
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El temps

RESUM DEL TEMPS DEL PRIMER 
SEMESTRE DEL 2.013
El 2013 s’està mostrant fins ara com un any fred.  

La temperatura mitjana anual fins al 30 de juny esta 1,7º per sota de la mitjana dels darrers 8 anys. I 
això és molt quan parlem en termes de semestre.

El que és més destacable ha estat la continuïtat de les baixes  temperatures. I és que tots el mesos, 
si descomptem gener, que ha estat igual, han estat per sota del normal. I en especial els dos darrers.

No esta sent un any de extrems. La mínima absoluta només ha baixat fins a -5,5º.
Les màximes tampoc s’ha enfilat massa. Fins al 30 de juny només un dia hem arribat als 30º. Fet 
totalment inusual.

Pel que fa a la pluja en canvi el que destaca és la irregularitat. Cosa que per altra banda es el més 
“normal” a les nostres contrades.

El hivern va ser sec. Poca neu al Montseny i al Pirineu oriental. I en canvi grans nevades a la 
vessant atlàntica. 

Aquí a Taradell la neu 
l’hem vista ben poc 
aquest any. Només 
una petita enfarinada 
a finals de febrer.

La primavera força 
plujosa. Un llevanta-
da va deixar més de 
400 litres al mes de 
març a Viladrau. 

I 212 litres en un 
sol dia. Són records 
diaris i mensuals  
des de que en tenim 
dades (1992).

Tot plegat ens ha 
deixat un paisatge 
força verd. I unes 
temperatures agra-
dables fins ara.

Mentre escric aques-
tes ratlles ha arribat 
la primera calorada 
de l’any.

Ara sí que som a 
l’estiu.

Bona Festa Major.

Pere Espinet. 

ANY 2.013 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN.

PRECIPITACIÓ ACUMULADA MENSUAL 20,4 17,2 82,6 109,0 100,0 26,4

PRECIPITACIÓ ACUMULADA  ANUAL 20,4 37,6 120,2 229,2 329,2 355,6

DIES PRECIPITACIÓ MENSUAL 14,0 7,0 15,0 13,0 16,0 5,0

DIES PRECIPITACIÓ ANUAL 14,0 21,0 36,0 49,0 65,0 70,0

DIES D’AIGUA MENSUAL 13,0 4,0 14,0 13,0 15,0 4,0

DIES D’AIGUA  ANUAL 13,0 17,0 31,0 44,0 59,0 63,0

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

DIES DE NEU ANUAL 1,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

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

DIES DE PEDRA  ANUAL 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0

DIES DE NEU A TERRA MENSUAL 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DIES DE NEU A TERRA  ANUAL 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

TEMPERATURA MITJANA MENSUAL 5,1 4,8 9,1 11,3 13,2 18,3

TEMPERATURA MITJANA  ANUAL 5,1 5,0 6,4 7,6 8,7 10,3

MITJANA DE LES MÁXIMES MENSUAL 10,5 10,3 14,2 17,0 19,1 25,2

MITJANA DE LES MÁXIMES ANUAL 10,5 10,4 11,7 13,1 14,3 16,1

MITJANA DE LES MÍNIMES MENSUAL -0,4 -0,3 4,0 5,6 7,2 11,5

MITJANA DE LES MÍNIMES ANUAL -0,4 -0,3 1,1 2,3 3,3 4,6

DIES DE GLAÇADA MENSUAL 20,0 17,0 5,0 0,0 0,0 0,0

DIES DE GLAÇADA  ANUAL 20,0 37,0 42,0 42,0 42,0 42,0

MÀXIMA ABSOLUTA MENSUAL 16,6 16,8 19,3 25,1 25,7 30,1

MÍNIMA ABSOLUTA MENSUAL -3,7 -5,5 -2,5 0,1 2,6 7,7
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BERNAT SERDÀ I PRAT 
(1913-1988) 
Metge de Taradell de 1940 a 1983
Alguns apunts biogràfics

Reportatge

En complir-se aquest any 2013 el centenari del naixement del qui va ser metge titular del nostre 
poble, i donat que encara està en el record de molts vilatans, sobretot dels més grans, vaig pensar 
donar a conèixer, atenent l’amable oferiment del nostre alcalde per poder fer-ho en aquest butlletí, 

alguns aspectes o passatges de la seva vida abans d’establir-se a la nostra vila.

En arribar a una edat avançada i havent recollit, com és el meu cas, diversos documents, 
fotografies o objectes dels nostres avantpassats, es desperta més que mai l’encís per les 

preguntes i les incògnites que queden per sempre sense resposta. Tot sovint em penedeixo 
de no haver preguntat als meus pares més coses i detalls sobre la guerra civil de les que ja 

m’explicaven: les seves vivències, pors i angoixes, sofriments i anècdotes.  Ja he fet tard. Si que 
en sé, no obstant, alguna cosa més de les que em varen comentar, ja fa pocs anys van arribar a 

les meves mans les cartes que enviava el meu pare des del front a la seva mare i germans.

Teniu, doncs, a continuació, i pels que vulgueu continuar amb la seva lectura, un petit apunt 
biogràfic des de l’ any 1913 fins al 1940 del qui tots coneixíeu com el “Dr. Serdà”

El doctor Serdà al seu despatx poc abans de la seva jublació 1980

El 1941 ja metge a Taradell
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Bernat Serdà i Prat va néixer a Vic el 5 de 
maig de 1913 a la Rambla del Carme núm. 
45, al costat de l’antiga farmàcia Genís. Fill de 
Josep Serdà Roma i Concepció Prat Serra, se 
li va imposar el nom de Bernat, perquè n’era 
padrí un oncle de Ripoll, que es deia així. Era 
el sisè de vuit germans d’una família tradicional 
catòlica practicant. Els seus pares tenien com 
a negoci una botiga d’espardenyeria, cistells, 
cabassos, etc., que en aquells anys eren 
productes de gran consum.

Va cursar les primeres lletres al Col·legi del 
Sagrat Cor dels Maristes de Vic. Als 13 anys 
va patir el tifus, i va arribar a un estat de tal 
gravetat, que li administraren l’extremunció.

Com que era el segon noi dels germans, i 
seguint la tradició i costums catalans, se li va 
oferir l’opció de seguir estudis universitaris, ja 
que el gran (Josep) es quedà com a hereu del 
negoci familiar. Fent cas a la seva vocació, va 
escollir la carrera de Medicina, que inicià el 
1931, ja sota el mandat de la 2a República.

A l’abril de 1936 moria el seu pare amb 63 anys. 
Segons consta a l’acta de defunció, va ser a 
causa de nefritis i urèmia, complicacions de la 
diabetis que patia.

Al cap d’uns mesos d’haver esclatat la guerra 
civil, al maig del 1937, i pel fet de pertànyer a 
una família, que pel que he dit abans, estava en 
el punt de mira dels “rojos”, va decidir travessar 
els Pirineus , tal com havia fet ja el seu germà. 
Dos dels seus oncles, capellans, havien estat ja 
assassinats i decidí marxar cap a França.

Fets els contactes pertinents,  va poder encabir-
se en un cotxe que el va deixar en un d’aquells 
congosts de la collada de Toses, després 
de Ribes de Freser, però poc després va ser 
detingut per una patrulla fronterera i conduït a 
Barcelona, acusat de deserció. El van salvar de 
l’afusellament la manca d’efectius que hi havia 
al front i el fet de tenir ja cursada bona part de 
la carrera de Medicina i, per tant,  de disposar 
d’uns coneixements molt útils en aquells 
moments. El seu currículum, a més a més, li 
suposà la graduació de tinent.

El seu pas pel front va ser tranquil. Estava 
incorporat a una bateria d’artilleria destacada al 
voltant de Huesca. Exercia com a metge en els 
llocs on tenien els assentaments, com Aniés, 
Sabayés, Sesa...i ajudava els serveis sanitaris 
en les vacunacions i tractaments de la tropa.

Com que es tractava de pobles petits, encara 
que hi veien passar els avions franquistes no 
patien cap bombardeig i en tot cas es podien 
amagar al bosc.

Els trasllats eren continus i va passar també 
per Biescas, Gavin, Boltaña, l’exmonestir de 
Pueyo, etc. El seu propi destí militar era la 5a 
Bateria i després va passar a la plana major 
d’obusos del 15,5.

El sou de tinent li permetia enviar  a la seva 
mare viuda alguna quantitat de diners, de 
300 a 500 pessetes, segons apunta a les 
cartes que enviava a casa seva i que fa ben 
poc he recuperat de casa d’un oncle. En totes 
explicava que estava en llocs poc bèl·lics i que 
el menjar no li faltava, ja que en el medi rural hi 
havia més possibilitats d’obtenir-ne. 

Ens havia explicat, també, que en alguna 
ocasió menjaven caviar i bevien vodka rus, 
gràcies al comissari polític que tenien quasi tots 
els destacaments, molts d’ells russos servidors 
d’Stalin.
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Va gaudir també d’alguns permisos que li per-
metien arribar fins a Igualada i poder veure la 
que llavors era la seva promesa, o inclús d’anar 
a Barcelona per poder examinar-se d’alguna 
assignatura.

És de destacar que les cartes són to-
tes d’un contingut molt igual i intrans-
cendent. No hi ha cap comentari ni 
opinió sobre l’evolució de la guerra, 
suposadament per la censura i la 
por a males interpretacions amb 
possibles represàlies.

El juliol del 1938 va fer una cur-
ta estada a les terres de l’Ebre, 
lloc on es lliuraven els més 
durs i sagnants combats de 
la guerra, però no li tocà la 
primera línia. A partir de 
llavors i acabada aquella 
gran batalla, començà ja 
la retirada per les terres 
de Ponent, i ell va apro-
fitar la desbandada i el 
descontrol militar va 
retrocedir línies i pas-
sà al front nacional, on va 
ser detingut i internat en un camp 
de concentració, per després ingressar 
a la presó  Model, tot seguint el 

procés de depuració 
reglamentari.

La seva condició de 
sanitari, el fet que 
pogués acreditar 
el seu destí i la cir-
cumstància de no 
haver intervingut 
en delictes, van 
ser cabdals per 
obtenir la llibertat. 
També podria ser 
que fos gràcies 
a una valuosa 
intervenció de 
la seva germa-
na Pepita, que 
regentava els 
“Calzados Es-
trada” de la 
Plaça St. Felip 
de Vic i que 
algun dels 
lectors potser  
recordarà; la 
Pepita, en 

vendre unes sabates a un Coronel i preguntar-li 
aquest el preu, li respongué: “el precio de un 
prisionero”, i li explicà la situació del seu germà. 
Ja sigui tan sols una anècdota o si de veritat va 
influenciar en el cas del nostre pare, el resultat 

va ser que va fou alliberat sense càrrecs.

Amb l’entrada de les tropes 
franquistes a Barcelona 

el gener del 39, i 
per tant amb la fi 

de la guerra a Ca-
talunya, va poder 

reintegrar-se a la 
Facultat de Medicina 

per acabar la carrera. 
La va aconseguir l’any 

següent, i tot seguit va 
preparar ja el casament 

amb Teresa Bertran, filla 
d’Igualada.

Assabentat que a Taradell 
hi havia plaça per a un nou 

metge, s’establí al nostre po-
ble.

Li quedava encara a sobre 
l’amenaça de poder ser cridat 

a files per fer el servei militar, 
com va passar a molts homes 
d’aquelles generacions. Però ja 

sigui pel desgavell de papers i desordre pro-
pi de la postguerra o per algun altre fet, mai no 
va ser cridat a files, la qual cosa també s’acon-
seguia amb alguna aportació econòmica, però 
no va ser el seu cas. No obstant, això li impedí 
de poder treure el passaport i altres documents 
fins complir els 40 anys, ja que es demanava 
l’acreditació del servei militar. Llevat d’aquest 
impediment, no va sofrir pas cap mena de de-
puració o discriminació important.

Superat aquest escull, va poder formar una fa-
mília i desenvolupar la seva tasca assistencial 
sanitària a Taradell durant 43 anys, que molts de 
vosaltres ja coneixeu, i dels quals tinc la intenció 
de fer-ne un recull en alguna altra ocasió.

Acabo amb una frase que va dir ell en motiu de 
la seva jubilació: “Ha estat per mi un privilegi 
ser metge de Taradell”.

Taradell, agost de 2013

Bernat Serdà i Bertran
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Festa Major

Il·lustríssim senyor alcalde; 
senyores regidores i senyors 
regidors, autoritats en gene-
ral, taradellencs i taradellen-
ques, familiars, amics:

quan el Sr. alcalde Lluís Ver-
daguer i la regidora Sra. 
Rosa Papell varen citar-me  
a l’Ajuntament i varen dema-
nar-me de fer el pregó vaig te-
nir un primer ensurt: jo? Per-
què jo? El meu cap i el meu 
cor no sabien trobar les raons 
per les quals se m’escollia 
per fer aquesta tasca. Jo no 
tenia cap mèrit. Ells em van 
exposar les seves raons: em 
venien a buscar perquè sóc 
una taradellenca del barri de 
Mont-rodon, perquè vaig ser 
la primera dona que va for-
mar part dels primers equips 
de govern dels Ajuntaments 
democràtics i perquè durant 
25 anys he estat la mestra 
de ioga de l’escola Municipal 
L’Arpa. I em van convèncer! 
Al cap d’una estona, el segon 
ensurt va ser, i això ho enten-
dreu molt bé les dones; i què 
em poso ??? Aquest segon 
ensurt es va resoldre en vint-
i-quatre hores, el primer en-
surt, ho sabrem d’aquí a una 
estona. Anem per feina.

Era el tercer Aplec de Sarda-
nes, l’any 1956, del barri de 
Mont-rodon. Jo tenia gairebé 
16 anys, no compteu! en faré 
72 pel novembre. Vaig anar-hi 
amb tren i vaig veure per pri-

mera vegada Mont-rodon. En aquell viatge vaig anar acompanyada per un noi que m’agra-
dava i em va dir que el segon viatge que faríem amb tren seria el de nuvis. Al barri hi havia 
un “Apeadero” que es va inaugurar a l’agost del 1953. Pocs mesos abans s’havia construït la 
primera casa del barri, la d’en Jaume Vila, en Jaumet del bar. La meva primera impressió va 
ser com defineix l’escriptor Toni Pladevall: “el millor lloc d’Osona, el veral ponentí de Taradell, 
els camps de blat vistos des dels terrers”. Em va captivar la verdor dels pollancres, el Pla de 
les Albes i la frescor de l’aigua de la seva font, la remor de l’aigua del Gurri i l’olor de la terra 
humida.

Varen passar els anys. Els promotors del barri varen ser el Dr. Genís, el Sr. Capell, Sr Pedri-

PREGÓ FESTA MAJOR 2012
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sa, el Sr. Vivet, el meu pare, i l’ànima va ser 
en Jaume Vila, en Jaumet del bar. Ells van 
començar a fer casetes al barri.

Nosaltres, els Maier-Vivet, anàvem a peu des 
de Vic fins a Mont-rodon. Havíem format la 
nostra família, nombrosa, amb el noi del tren, 
el de l’Aplec, en Jaume –no Marc com diu la 
revista Taradell-. No teníem cotxe, fills sí però 
cotxe no. El meu pare es va fer una caseta en 
la qual hi passàvem alguns caps de setma-
na i les vacances. El dia que vam saber que 
aquesta casa de Mont-rodon es venia, els na-
nos es van desesperar; on aniríem ara?

Varem fer comptes i ,entre algun amic i els 
bancs que encara deixaven diners, vam com-
prar la casa i va començar l’aventura de ser 
taradellencs, un somni fet realitat. En Jaume 
es va treure el carnet, jo no. La carretera de 
Taradell fins a Mont-rodon es va obrir el 6 de 
juliol del 1960 i no va ser fins a l’any 1970 que 
es va poder arribar fins als “Mobles Malla” ac-
tual “Esclat”. Ja podíem sortir a la General.
No hi havia llums als carrers, encara s’havien 
de posar els carrers. Varem plantar algun pal 
davant d’algunes cases, l’aigua ens venia del 
Gurri Xic, en Climent cobrava l’aigua i el llum 
i jo feia els rebuts.
I la canalla anaven creixent. De tant en tant 
es quedaven sense paga per alguna “gam-
berrada” que els Maier i cosins Vivet havien 
fet a alguna casa de pagès.

És un barri ple de valors i us en poso un exem-
ple: quan hi va haver una nevada que ens va 
deixar aïllats, en Genís Pladevall va passar 
casa per casa i ens va portar pa i espelmes. 
En aquesta gent hi he trobat solidaritat. De 
vegades he pensat que els pagesos d’aquest 
barri es feien senyals de fum perquè quan et 
passava qualsevol cosa tots corrien a ajudar. 
I també vull fer menció de l’escola del barri, 
una escola rural creada fa més de 75 anys, 
les parets de la qual van ser aixecades per 
mans veïnes. Aquest barri m’ha donat pau, 
companyonia, integració, col·laboració i aco-
lliment.

El barri ha anat creixent a poc a poc, s’ha 
fet un bon barri. I si us haig de dir la veritat, 
enyoro una mica aquell barri pagès, però la 
vida segueix. Varem formar la primera asso-
ciació de veïns i se’ns va proposar de formar 
part de l’Ajuntament.
Em vaig presentar a una reunió per fer una 
llista electoral. No coneixia a ningú. Després 

dels altibaixos corresponents es va tancar la 
llista. Vaig dir que no coneixia Taradell ja que 
jo era del “sot”; com en deien del meu barri. 
Va sortir un noi que em va dir: “Jo et portaré a 
conèixer Taradell”. Ell es va presentar com a 
“Mumi” i ens varem patejar el poble. A mi em 
va sobtar el fet que totes les persones que 
em presentaven tenien un sobrenom. Per 
tant, vaig aprendre primer el sobrenom i des-
prés el nom i cognom; per exemple : en Jau-
me Laia i el seu cognom Miralpeix (per cert, 
gràcies Jaume per totes les dates i felicitats). 
Allò va posar a prova la meva capacitat de 
memòria.

I ens van elegir. Vaig ser la primera dona d’en-
trar com a regidora de Sanitat, Serveis Soci-
als i Barri Mont-rodon en l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Taradell. Era l’any 1983 i em 
venia a buscar el municipal amb l’ambulància 
ja que jo no tenia carnet. Així feien funcionar 
l’ambulància per tenir-la a punt si hi havia al-
guna urgència.

El 31 de juliol del mateix any va ser quan vaig 
veure com eren els habitants de Taradell: va-
lents, nobles, sabent fer pinya, tots a una, ho-
mes i dones, uns apagant foc, d’altres portant 
aigua, d’altres fent truites, entrepans, atenent 
al telèfon... el què s’hagués de fer. Sobretot, 
tots a una davant d’allò més imprevisible, 
se’ns cremava Taradell. Castell d’en Boix, La 
Roca, Can Gasala... ambulàncies, bombers... 
també algú rodant una pel·lícula sense assa-
bentar-se del drama, tot plegat dantesc. Però 
la valoració, permeteu-me l’expressió catala-
na, un POBLE COLLONUT !

Ens varem mancomunar amb pobles d’Oso-
na i vam fer avenços molt significatius: es va 
crear una comissió de sanitat, es van fer xer-
rades sobre drogoaddicció, cursets d’iniciació 
al part, contacte i col·laboració amb les esco-
les del municipi, el veterinari, etc.; també es 
va fer la primera àrea bàsica de salut que va 
tenir com a gran promotor al doctor Albert Le-
desma. Es va dignificar el cementiri dotant-lo 
de nínxols per a incinerats; va ser el primer 
de la comarca.

El desembre del 1985 vaig deixar per motius 
personals l’Ajuntament, és de les decisions 
més dures que he pres. Però vaig tornar-hi 
el 1987 amb bons companys i treballant tant 
com vaig poder i saber. Encara l’any 2007 
se’m va demanar de formar part de la llis-
ta perquè els faltava una dona. És gust que 
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quan els falti una dona pensin en tu!

Tímidament, amb permís del llavors alcalde, Josep Munmany, vaig començar a fer ioga a 
l’Escola Municipal L’Arpa. Què és això del ioga? em preguntaven. Doncs ha estat una part 
molt important de la meva vida en la qual he estat fent de mestra durant 25 anys aquí a Ta-
radell i també 6 temporades a la Fundació Vilademany.  A Vic, al meu centre, al Casal Sant 
Jordi de Vic, a l’Ajuntament de Vic per a dones maltractades, a Tona, 9 anys a Sant Pere de 
Torelló i fins i tot un estiu a la presó Model de Barcelona. Experiències: moltes. Alegries: mol-
tes. Problemes: pocs. Gent que estimo. Molta. Recordaré i portaré dins del meu cor la Festa 
sorpresa que em van preparar la regidora, les alumnes i ex-alumnes el 15 de juny d’enguany 
doncs m’he acomiadat després de 25 anys. 25 anys de vivències compartides, de sortides, 
de sopars, d’emocions de rialles, de plors, de sentir i ensenyar el ioga com a filosofia de vida, 
i saber que cos, ment i esperit van junts i quan un d’ells falla, els altres dos se’n ressenten.

Deixo en bones mans el ioga de Taradell i espero que continuï amb la mateixa il·lusió que va 
començar. Han passat, i molts continuen, uns 210 alumnes. Alguns ja són professors amb títol 
(ara es demana títol per a tot). Agraeixo a tots i a totes la seva amistat i totes les coses que 
m’han aportat, que són moltes. Demano disculpes si algú s’ha enfadat amb mi, tinc un caràc-
ter fort; i com em deia una alumna l’últim dia de classe: “em vas sobtar però et vaig entendre 
i ara t’estimo més”.

No voldria acabar sense dir una frase que m’agrada molt; sóc dona de frases, és de Inayat 
Khan i és un resum de la meva vida i segurament de molts de vosaltres. Deia el mestre sufí: 
“He conegut el bé i el mal, el pecat i la virtut, he jutjat i m’han jutjat, he passat pel naixement 
i per la mort, l’alegria i el dolor, pel cel i l’infern i a la fi he reconegut que jo estic en tot i tot 
està en mi.”

Estic contenta de ser taradellenca, d’haver posat el meu granet de sorra en aquest merave-
llós poble. De viure aquí gairebé totes les etapes de la meva vida: fills petits que s’han fent 
grans i molts néts; treballar per al poble i sentir-me amb el gran honor de ser la pregonera de 
la Festa Major.

I ara, per acabar, parodiant una mica a John Fitzgerald Kennedy: “No miris el que pot fer el 
teu poble per tu, mira què pots fer tu per al teu poble”.

Moltes gràcies i fins sempre! Visca Taradell i Visca la Festa major!

Festa Major
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ACTES LLAOR DE SANT GENÍS
Dijous 22 a 18:45h, divendres 23 a 18:45h i dissabte 24 a les 19:45h
TRÍDUUM en honor de Sant Genís, abans de la missa.

Diumenge 25 d’agost

A les 11:30h, FESTA PATRONAL. Ofici Solemne concelebrat amb el mossèn del poble i 
mossens veïns. Predicarà l’homilia el mossèn Josep Baucells i Reig.

Diumenge 1 de Setembre

A les 11:30h, MISSA PELS DIFUNTS.

DIVENDRES 16 D’AGOST
 A les 20:00h, al vestíbul del Centre Cultural Costa i Font, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

D’ARTISTES LOCALS. A continuació vernissatge. 

DIUMENGE 18 D’AGOST
 A les 8:00h, a la Plaça de les Eres, CAMINADA DE FESTA MAJOR. A les 08:30h, sortida de la 

caminada de la mateixa plaça. Preu: 3€. Organitza: Centre Excursionista de Taradell.

 A partir de les 9:00h, al Camp de Futbol La Roureda, 12 HORES DE TORNEIG MIXT DE 
FUTBOL SALA. Organitza: Consell de Joventut de Taradell.

DILLUNS 19 D’AGOST
 A les 20:00h, sortida de la plaça de les Eres, LA NIT DEL BANDOLER (acampada al Castell 

d’en Boix, amb una nit plena de sorpreses ). Cal portar el sopar, esmorzar i la beguda. Entre els 
assistents es sortejaran entrades gratuïtes per la Caminada de la Foscor d’en Toca-Sons. Orga-
nitza: Agrupació Festa d’en Toca-sons. Col·labora: CET- L’Enclusa.

DIMARTS 20 D’AGOST
 A les 19:00h, al Centre Cultural Costa i Font, representació de l’obra “EL MÉS FELIÇ DELS 

TRES” de Eugene Labiche a càrrec de Gottic Teatre i dirigida per Magí Reig i Jordi Recoder. La 
venda d’entrades anticipades els dies 16 i 19 d’Agost de 18:00h a 19:30h al Centre Cultural Costa 
i Font i una hora abans de les representació. Preu: 10€.

Després de la representació, es farà un recordatori a Joan Casanovas en motiu del centenari del 
seu naixement.

PROGRAMA 
D’ACTES
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DIMECRES 21 D’AGOST
 A la Carpa del Centre Cultural Costa i Font, 11è TORNEIG DE TENNIS TAULA

De 10:00h a 13:00h Categories infantils (fins a 14 anys)
De 15:00h a 19:00h Categoria sènior
Inscripcions fins al 18 d’Agost al Cafè de Can Costa. Organitza: Club Parc d’Esports.

 A les 21:30h, sortida de la COMITIVA DE L’AJUNTAMENT AMB LA PUBILLA DEL 2012, Aina 
Altimir i l’HEREU 2013, Sergi Tordera. Acompanyats dels gegants, nans i grallers de la Colla Jove 
de Geganters de Taradell.

 A les 22:00h, al Centre Cultural Costa i Font, PREGÓ DE FESTA MAJOR, coincidint amb el cen-
tenari del naixement del Dr. Serdà, el pregó serà a càrrec de Bernat Serdà i Bertran, fill del Doctor. 
A continuació proclamació de la Pubilla de Taradell 2013 i brindis de Festa Major. Acompanyaran 
l’acte l’Esbart Sant Genís, la Coral l’Arpa i la Cobla Lluïsos de Taradell.

 Tot seguit, CERCAVILA amb la Txaranga d’en Toca-sons pels carrers de la població.

DIJOUS 22 D’AGOST
 A les 16:00h, al segon Pujoló, GIMCANA GITANA. Organitza: Consell de Joventut.

 A les 17:30h, a la Fundació Vilademany. CONCERT: “ Ventall de Cançons ” a càrrec de la 
Coral Vilademany.

 A les 18:00h, a la Plaça de les Eres, ESPECTACLE FAMILIAR “LES ENFANTS”.

 A les 21:30h, a la Plaça de les Eres, “A LA FOSCOR D’EN TOCA SONS”. Caminada teatra-
litzada. Preu: 2 €. Menors de 12 anys, gratuït. Venda tiquets, una hora abans de la caminada. 
Organitza: Agrupació Festa d’en Toca-Sons i Canya que no és conya.

 A les 22:00h, al segon Pujoló, CARNAVAL D’ESTIU. Organitza: Consell de Joventut.

 A partir de les 24h, al segon Pujoló, FESTA JOVE, dos espais: concerts i carpa alternativa.Or-
ganitza: Consell de Joventut.

DIVENDRES 23 D’AGOST
 A les 11:30h, a la Plaça, BALLARUGA I FESTA DE L’ESCUMA a càrrec d’ Amadeu i Cia.

 A les 17:30h, al Centre Cultural Costa i Font, CONCERT amb l’orquestra Gerunda. Preu: 6€.

 A les 20:30h, al patí de la Residència Vilademany, SERENATES, a càrrec de l’Orquestra Gerunda.

 A les 23:30h, al Centre Cultural Costa i Font, GRAN BALL DE FESTA MAJOR, a càrrec de 
l’Orquestra Gerunda.

 A partir de les 23:30h, al segon Pujoló, FESTA JOVE, dos espais: concerts i carpa alternativa. 
Organitza: Consell de Joventut.
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DISSABTE 24 D’AGOST
 A les 11:00h, als jardins Centre Cultural Costa i Font, GIMCANA INFANTIL. Organitza: El Puntal 

 A les 12:30h, a la Font Gran, SARDANES VERMUT. Organitza: Agrupació Sardanista de Taradell.

 A les 18:00h, als jardins del Centre Cultural Costa i Font, CONCERT DE MACEDÒNIA. Presen-
tació del disc ‘’ Desperta’’.

 A les 19:00h, al Camp de Futbol de la Roureda, PARTIT DE FESTA MAJOR: UD TARADELL – 
U.E. VIC ( Primera Catalana ). Trofeu Ajuntament de Taradell. Organitza: U.D. Taradell

 A les 21:00h, al Centre Cultural Costa i Font, representació de l’obra “EL MÉS FELIÇ DELS 
TRES” de Eugene Labiche a càrrec de Gottic Teatre i dirigida per Magí Reig i Jordi Recoder. La 
venda d’entrades anticipades els dies 16 i 19 d’Agost de 18:00h a 19:30h al Centre Cultural Costa 
i Font i una hora abans de les representació. Preu: 10€.

 A partir de les 23:30h, al segon Pujoló, FESTA JOVE, dos espais: concerts i carpa alternativa.
Organitza: Consell de Joventut.

 A partir de les 24h, a la Carpa del Centre Cultural Costa i Font, FESTA MARICEL. Preu: 10€ 
anticipada i 12€ a taquilla.

DIUMENGE 25 D’AGOST
 A partir de les 10:00h i durant tot el dia, als voltants de la Sagrera, MERCAT DEL SEGLE XVII.

 A les 10:00h, a la Plaça, GRAN XOCOLATADA. Col·laboren: El Xocolater de Taradell i El Forn 
Sant Sebastià.

 De les 11:00h fins les 14:00h, PORTES OBERTES A LA TORRE DE DON CARLES I AL CAMPANAR.

 A les 11:00h, pels carrers de la Vila sortint de davant de l’Ajuntament, CERCAVILA amb els ge-
gants de Taradell, acompanyats pels grallers de la Colla Jove dels Geganters de Taradell.

 A les 11:00h, pels carrers de la Vila CADENA HUMANA. Organitza ANC de Taradell, col·labora  
Colla Jove dels Geganters de Taradell.

 A les 19h, ARRIBADA DEL BANDOLER TOCA-SONS.

DILLUNS 26 D’AGOST
 A les 18:00h, als jardins del Centre Cultural Costa i Font, SARDANES BERENAR. Organitza: 

Agrupació Sardanista de Taradell.

 A les 20:00h, als jardins del Centre Cultural Costa i Font, CONCERT DELS PAÏSOS CATALANS 
amb 4 JUTGES 4 GATS.
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Biblioteca Antoni Pladevall

Facilitar l’aprenentatge permanent al llarg de la 
vida de les persones és una de les missions de 
la biblioteca pública. 
El Racó de les llengües el trobem a la primera 
planta de la nostra biblioteca i té aquesta 
finalitat: facilitar als usuaris l’autoaprenentatge 
de les llengües més habituals posant al seu 
abast diferents materials didàctics: llibres, cd’s, 
dvd’s... i un espai agradable on aïllar-se.
Quan volem aprendre de manera autodidacta 
una llengua, sigui la materna o bé una altra, 
necessitem una bona gramàtica que ens 
ensenyi les normes ortogràfiques que ens 
han de permetre escriure-la correctament, i un 
bon diccionari que ens ajudi a comprendre el 
significat de cada paraula desconeguda.
També necessitem posar la gramàtica en 
pràctica, per això disposem dels llibres 
d’exercicis que ens permeten fer-ne de 
diferents i corregir-los, és a dir, autoavaluar-nos 
per comprovar la nostra progressió. 
L’aprenentatge d’una llengua és un procés 
gradual, per això també disposem de diferents 
materials que ens permeten anar millorant de 
mica en mica el nostre nivell. Són bàsicament 
els materials que ens ajuden en la millora de 
l’expressió oral, potser la part més difícil en 
l’aprenentatge d’una nova llengua. Millorar la 
pronúncia ens portarà a una millor comunicació 
oral i ens ajudarà sens dubte a encetar o a seguir 
converses en diferents situacions: viatges, 
negocis...
Els llibres de conversa fàcil són ideals en 
aquestes situacions...
A mida que anem progressant, ens ajudarà molt 
la lectura, per això disposem de llibres de lectura 
en diferents nivells, la majoria acompanyats 
d’un CD que ens permeten fer l’aprenentatge 

al nostre aire. Hi ha persones que prefereixen 
escoltar primer la història i després llegir-la, 
d’altres ho fan tot al mateix temps....
Són llibres pensats específicament per a 
l’autoaprenentatge, a cada nivell s’utilitzen 
un nombre determinat de paraules diferents i 
normalment inclouen un vocabulari bàsic que 
ens ajuda a comprendre el text sense haver 
de consultar el diccionari i alguns exercicis de 
comprensió. 
Quan el domini de la llengua és alt, podem llegir 
les novel·les en llengua original que trobarem a 
la secció de novel·la en llengua estrangera.
Les  revistes a les que està subscrita la 
biblioteca: Time, Catalonia today, Speak up 
(en anglès), Paris Match ( en francès), són 
una altra opció per practicar i millorar en la 
comprensió escrita. 
Un dels punts més difícils de qualsevol llengua 
és la comprensió oral i una bona manera de 
progressar és a través del cinema en versió 
original.
Al Racó de llengües també trobareu pel·lícules 
en la versió original anglesa i amb els subtítols 
també en anglès o bé en castellà, pel·lícules que 
es poden visionar al mateix Racó de llengües...
En cas de la revista Speak up, aquesta  
s’acompanya d’un CD on podem escoltar 
els diferents articles que s’inclouen a cada 
revista. Aquests articles també estan pensats 
per practicar en diferents nivells i amb diferent 
accent (americà, australià, escocès...).
I quan el nivell aconseguit és l’adequat 
podem decidir si fem algun examen oficial de 
la llengua que hem estat aprenent, per això 
també trobareu material per preparar diferents 
exàmens sobretot de català (nivell B,C i D) i 
d’anglès (KEY, PET, FCE, ACE, PCE).

EL RACÓ DE LES LLENGÜES
Català, castellà, anglès, francès, alemany, 
italià, portuguès, xinès, euskera, rus, àrab...
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Campanya de 
recollida de 
diaris a Taradell
Al llarg dels anys 2012 i 2013 la Fundació Vi-
lademany ha portat a terme una campanya de 
recollida de diaris i revistes en col·laboració 
amb la Mancomunitat La Plana i l’empresa 
Recollida i Reciclatge. 

Una campanya pensada per assolir diferents 
objectius: per una banda recollir fons per l’ob-
tenció d’un desfibril·lador extern semi-auto-
màtic, per l’altre fomentar la recollida selectiva 
de paper i en tercer lloc, i com ja és habitual, 
involucrar-nos en projectes transversals entre 
diferents actors de Taradell.

Per la tipologia d’establiment que gestiona 
la Fundació Vilademany, amb persones amb 
alt risc de patir aturades cardíaques ,es va 
considerar necessari disposar d’un aparell 
d’aquestes característiques amb la finalitat de 
donar una resposta immediata en cas d’una 
emergència d’aquest tipus.

Donat que Taradell és un dels pobles capda-
vanters en recollida selectiva, es va creure 
oportú aprofitar aquesta gran implicació dels 
habitants de Taradell per fer una crida a la po-
blació demanant la seva col·laboració desin-
teressada en un projecte amb un retorn mate-
rial i palpable.

Per facilitar les tasques d’aportació dels diaris 
i revistes s’han portat contenidors a tots els 
centres educatius de Taradell, així com a les 
farmàcies, i el CAP per tal de que es visualitzi 
el reciclatge i es pugui contribuir en aquesta 
finalitat social.

En aquest moment ja s’han superat amb es-
creix els 10.000 Kg de paper recollit i la cam-
panya finalitzarà el proper mes de setembre 
havent assolit l’objectiu de finançar el desfibril-
lador que s’instal·larà ben aviat.

Volem agrair a tots els qui hi heu posat el 
vostre gra de paper per aconseguir aquest 
objectiu. També a la Mancomunitat La Plana 
i a l’empresa Recollida i Reciclatge, ja que 
la fase de reciclatge no hauria estat possible 
sense ells.

Fundació Vilademany
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Voluntariat a la residència
Aquest any va sorgir el projecte “Xarxa de voluntariat per a la Gent Gran” de la Fundació Vilademany.  
Aquest projecte es va iniciar a l’abril del 2013 amb una campanya de sensibilització i captació de 
voluntaris al poble i rodalies repartint tríptics a espais com l’institut, el CAP, l’Ajuntament, … tot i que 
prèviament  ja havíem tingut alguns voluntaris.      
    
“Xarxa de voluntariat” es va iniciar amb la intenció d’apropar-nos al teixit veïnal del territori i per buscar 
la seva implicació amb la residència. 

L’objectiu és la dinamització del propi entorn social i alhora facilitar un canal d’integració i desenvolupament 
tant de la persona atesa com del voluntari/a, entenent la residència com un espai de pertinença i de 
relacions socials de proximitat i fomentar la qualitat de vida dels usuaris. 

Els voluntaris tenen com a funció apropar-se als usuaris oferint companyia, suport, com també ajudar, 
facilitar i col·laborar en totes les activitats terapèutiques que es porten a terme dins i fora del centre. 

A tots ells els donem les gràcies per la seva implicació i dedicació.
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30 ANYS 
DE SERVEI AL CIUTADÀ

Tot va començar l’any 1982, quan un grup de 
cinc alcaldes dels municipis de Santa Eulàlia 
de Riuprimer, Seva, Malla, Muntanyola i El 
Brull, els quals compartien un secretari i ne-
cessitaven un ordinador per poder informatit-
zar les oficines, van decidir reunir-se i acordar 
la constitució d’un ens que el varen anomenar 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUN-
TÀRIA “LA PLANA”. Aquest estava destinat a 
compartir més que un ordinador: l’establiment 
del Servei funerari, la recollida i tractament de 
residus i el servei d’assistència social, amb la 
possibilitat d’establir i realitzar altres serveis 
públics de competència municipal. Potser sen-
se ser-ne massa conscients en aquell moment, 
portaven a la pràctica el que avui anomenem 
“economia d’escala”.

Pocs mesos més tard el municipi de Tona s’hi 
va afegir i poc a poc va començar a ser un 
ens molt sòlid amb unes instal·lacions pròpies, 
sorgides de viatges a l’estranger per veure com 
altres països resolien les dificultats ambientals. 
És en aquest moment que es comencen a 
explicar els projectes a la Generalitat per tal de 
rebre ajudes. 

L’any 1989 s’hi adherien Aiguafreda, Balenyà, 
Sant Martí de Centelles, Taradell, Viladrau, i 
l’últim municipi dels 12 que formen la Manco-
munitat s’hi va afegir al 1996 i fou Folgueroles.

Va ser el 1990 que es va rebre al municipi de 
Malla, el que en aquell moment era president 
de la Generalitat el Molt Honorable Sr. Jordi 
Pujol, per veure fet realitat aquell projecte que 
un grup d’alcaldes li havien anat a explicar.

Juntament amb altres representants politics 
comarcals i amb tots els membres de la Man-
comunitat La Plana, rodejats de periodistes i 
televisions varen visitar les instal·lacions re-
centment estrenades. Cal destacar, que en 
aquella època tot plegat va tenir una gran re-
percussió mediàtica.

Però el neguit dels membres de la Mancomunitat 
La Plana envers el medi ambient no tenia fi i 
durant els anys 1998 i 1999 varen ampliar les 
instal·lacions construint una planta de triatge i 
una deixalleria.

L’’any 2.000 van ser pioners a implantar en el 
municipi de Tona el sistema de recollida porta 
a porta que poc a poc es va anar estenent a 
la resta de municipis mancomunats fins el 
dia d’avui que encara s’utilitza i que fa que 
els resultats obtinguts siguin molt superiors a 
la mitja catalana en recuperació i qualitat del 
producte reciclat.
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Amb els anys, les oficines es van fer petites i 
l’any 2007 se’n van inaugurar unes de noves 
amb espai per encabir tots els nous projectes 
i activitats que es fan actualment.

Bona mostra de tot això fou quan a l’any 2012, 
es va fer un gran pas endavant aconseguint 
ser la primera Àrea Bàsica de Serveis Socials 
pel que fa a diversos municipis mancomunats.

Allò que va començar sent un propòsit, avui, 
és una realitat que ha anat mes enllà i ha 
superat totes les perspectives inicials. La 
Mancomunitat La Plana és un referent arreu 
de bona feina i bons resultats. Tant és així 
que recentment s’ha participat en jornades 
a Brasil i al País Basc per explicar aquest 
model i la seva gestió.

El passat dia 8 de juny es va fer un acte de 
celebració d’aquest 30è aniversari que va 
presidir el conseller d’empresa i ocupació 
l’Honorable  Sr. Felip Puig i Godes.

Hi van assistir unes 200 persones entre  
treballadors, representants polítics que han 
format part dels òrgans gestors de l’entitat 
aquests 30 anys, representants actuals dels 
12 municipis mancomunats, representants 
polítics comarcals i també de l’Agència de 
Residus de Catalunya, familiars i amics.

Va ser un acte molt emotiu on es va explicar 
la importància, la bona feina i bons resultats 
de la Mancomunitat La Plana a l’hora d’unir 
esforços per donar serveis a la població de 
municipis petits i mitjans com AIGUAFREDA, 
BALENYÀ-ELS HOSTALETS, EL BRULL, 
FOLGUEROLES, MALLA, MUNTANYOLA, 
SANT MARTÍ DE CENTELLES, SANTA EU-
LÀLIA DE RIUPRIMER, SEVA, TARADELL, 
TONA I VILADRAU en recollida i tractament 
de residus, joventut, borsa d’habitatge, ser-
veis funeraris i els serveis que es donen des 
de l’àrea bàsica de serveis socials.

En aquests 30 anys hi hagut 3 presidents, el 
Sr. Joan Redorta com alcalde de Malla des 
del 1982 fins el 2003, el Sr. Jordi Baucells, 
també alcalde de Malla des del 2003 fins 
el 2007 i el Sr. Lluís Verdaguer, alcalde de 
Taradell des del 2007 fins a l’actualitat.



30

Ràdio Taradell

Aquest any, s’han complert els 30 anys de la 
creació de Ràdio Taradell, la primera emissora 
de titularitat municipal a Osona. Va néixer el 23 
d’abril del 1983 i, des de llavors, la mateixa dosi 
de voluntarisme que la va impulsar ha permès 
que trenta anys després segueixi al peu del 
canó. Des d’aquell Sant Jordi de fa 30 anys, la 
ràdio ha passat per diverses etapes, se les ha 
vist de tots colors, però mai ha deixat de sonar. 
Tothom que ha passat per la nostra emissora 
ho ha fet en hores de lleure i sense cobrar. La 
majoria al llarg dels anys se n’ha desvinculat 
per motius familiars i, en els millors dels casos, 
i cada vegada més, perquè l’experiència a la 
ràdio del poble els hi ha servit per passar a 
dedicar-se professionalment en el món de la 
comunicació. Un autèntic camp de proves per a 
futurs professionals. La concepció de la nostra 
emissora municipal en el seu naixement i fins 
ara ha canviat. Actualment, ens hem convertit 
en un instrument molt vàlid per a formar grans 
professionals, tot i que continuem sent, per 
sobre de tot, una eina vàlida al servei de i per 
al poble. 

Dues premisses que vam poder constatar a tots 
i cadascun dels actes de celebració d’aquests 
30 anys. El 21 d’abril, va ser l’acte central 

amb una diada plena d’activitats relacionades 
amb la ràdio. En destaca una programació 
especial amb entrevistes a col·laboradors i 
excol·laboradors de l’emissora com Albert Om, 
Mercè Cabanas, Isabel Campos, Jordi Roca, 
Roser Riera, Miquel Noguer, Ernest Codina, 
Joan Morcillo, David de Dios, Jordi Solé o 
Laura Arau, que van fer memòria recordant el 
seu pas per l’emissora i les seves experiències 
i anècdotes viscudes durant els anys que van 
fer ràdio. Uns records que es van fer encara 
més extensius en el sopar d’aniversari, que es 
va fer el mateix dia, i que va reunir a unes 120 
persones que tenien Ràdio Taradell en comú. 
Parlant amb ells t’adones que tothom que ha 
passat per la ràdio ho fa fet amb il·lusió, hi ha 
dedicat moltes hores, però que sempre s’ho 
ha passat bé. Però alhora ets conscient que a 
banda de gaudir de la ràdio, de formar un grup 
d’amics, hi hem après. I és que qui ha format 
part de la ràdio ha acabat fent una mica de tot: 
des de tècnic a locutor, des de fer entrevistes a 
redactar notícies, des de fer una retransmissió 
esportiva a Dj en una festa. Entre tots ho hem fet 
tot i hem aconseguit sobreviure a les diverses 
adversitats que se’ns han posat al camí. Amb el 
pas del temps, cadascú ha tingut el seu racó, el 
seu espai, ja sigui a la Torre del Tint, al segon 

30 ANYS 
AMB LA IL·LUSIÓ 
DEL PRIMER DIA
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pis de l’Ajuntament o al Centre Cultural on 
ens trobem actualment. A nivell tecnològic ha 
canviat molt. Lluny queden els vinils, fins i tot 
els k7 i els CDs. La ràdio, i tots nosaltres, ens 
hem adaptat als nous temps. 

Hem après i, per molts, Ràdio Taradell ha estat 
una escola, però l’altre apartat que destacaríem 
de la ràdio és la informació local que podem 
oferir. Amb l’aparició d’internet, de les xarxes 
socials i d’altres punts de comunicació, Ràdio 
Taradell també ha sabut adaptar-se als nous 
temps i hem estrenat un nou web (www.
radiotaradell.net) en què hem fomentat la 
informació local sense oblidar-nos d’altres 
aspectes de l’emissora dedicats al centenar 
de col·laboradors que tenim anualment i a la 
trentena de programes que fem. D’aquesta 
manera, amb el web hem pogut potenciar 
la informació local sense deixar de banda 
l’informatiu i els programes que es fan dedicats 
al poble i a les seves persones i/o entitats. 

“Allà on comences és molt important” ens deia 
l’Albert Om en una de les entrevistes que vam 
fer en el programa especial i hi afegia: “Els 
mitjans locals fan que de seguida toquis la 
feina”. Totalment d’acord. Per molts de nosaltres 
Ràdio Taradell ha estat una joguina fantàstica 
que ens ha permès aprendre, i a molts, créixer 
professionalment; per altres, ha estat un hobby 
que enganxa, i molt. Tenim entre nosaltres a en 
Lluís Vilarrasa que durant aquests 30 anys no 
ha deixat de fer ràdio tot i que la seva professió 
és una altra. 

Durant el sopar dels 30 anys, un dels moments 
més divertits va ser l’aparició del pastís 
d’aniversari, que va elaborar Raul Cegarra, 
molt més conegut com El Xocolater de Taradell. 
Un 30 gegant fet de xocolata i una R de ràdio 
van ser descoberts per diversos exmembres 
de la ràdio. Però faltava la T de Taradell. A 

ritme de la cançó d’AC/DC Highway to Hell, 
va aparèixer a l’escenari en Raul Cegarra amb 
un bloc de gel i una serra elèctrica. En directe, 
va fer la T de Taradell. Sens dubte, un dels 
moments més aplaudits de la nit. Les espelmes 
del pastís d’aniversari les van bufar en Ramon 
Solerdelcoll i en Josep Garcia, els dos locutors 
“més grans” que té ara mateix Ràdio Taradell. 
Les sorpreses no es van acabar aquí. Tot seguit, 
es va fer una gala per entregar els 16ns Premis 
de Ràdio Taradell. El programa de castells 
3xsota, el Plàstics reciclables i el Fem salut van 
ser distingits com els tres millors programes 
de la temporada. També es van lliurar premis 
simbòlics com el premi Rodalies a L’andana, el 
premi Caganer al Can pixa o el premi Totxana 
a En construcció. A més, durant la gala, es van 
recordar antics moments de Ràdio Taradell a 
través de vídeos i es va fer un reconeixement a 
l’actual director de l’emissora, David Bigas, per 
la seva “dedicació, constància, il·lusió i força” al 
capdavant de la ràdio des de fa 13 anys. Els actes 
del 30è aniversari van cloure el 4 de maig amb 
un concert que va reunir Les Tietes Queques, 
Oques Grasses, Contracorrent i Power Burka. 

Ràdio Taradell va néixer en un context en què no 
hi havia ni TV3 ni Catalunya Ràdio. Taradell va 
tenir la primera municipal a la comarca i aquella 
il·lusió de les persones que van començar a 
obrir un camí professional com a mitjà local 
no l’hem perduda. Se sol dir que quan portes 
30 anys, continuar és molt difícil. Es diu que 
començar és més fàcil perquè hi ha il·lusió i 
que té més mèrit seguir entre els 25 als 30 que 
no de l’1 al 5. Ens sentim orgullosos de tirar 
endavant amb l’herència que ens van deixar 
aquelles persones que trenta anys enrere van 
tenir la brillant idea d’obrir una ràdio municipal 
a Taradell. Ràdio Taradell. Tots ens ho hem 
passat molt bé i ho constata el bon record que 
en té tothom i que ningú a oblidat. I és que la 
ràdio té una màgia molt especial. 
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 
2012

En el ple celebrat a l’Ajuntament de Taradell el passat dia 9 de maig es va donar compte de la 
liquidació del pressupost de l’any anterior.

Compliment de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

D’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes 
compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, 
coherent amb la normativa europea”

L’article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació han de contenir informació 
suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats 
en la normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquesta informació no és solament per 
l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient de liquidació.

Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
l’objectiu de deute públic i la regla de despesa. D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost 
aquests valors queden de la següent manera i es determina que els controls de la llei orgànica 
2/2012 es compleixen en la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Taradell.

Ingressos dels capítols 1 al 7  5.224.348,00 €

Despeses dels capítols 1 al 7  5.166.500,00 €

Ajustaments SEC 95  491.451,00 €

Ajust de consolidació  0,00 €

Capacitat de finançament  549.299,00 €

Objectiu d’Estabilitat Pressupostària 

Objectiu del deute 

Ingressos capítols 1 a 5  5.013.719,00 €

Finalistes a operacions de capital -222.842,00 €

Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats -59.160,00 €

Ingressos corrents a efectes de la Llei d’Estabilitat 4.731.717,00 €
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Saldo Inicial 2.557.182,00 €

Augments 1.492.061.00 €

Disminucions 1.109.988,00 €

Saldo Final 2.939.254,00 €

Capitals signats i no disposats 0,00 €

Ràtio de Deute Públic 62,12 %

Regla de la Despesa 

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d’interessos 5.119.591,00 €

Ajustaments SEC 95 -37.464,00 €

Aplicacions no financeres, llevat d’interessos 5.082.127,00 €

Ingressos dels capítols 4 a 7 procedents d’AAPP 256.903,00 €

Ajustaments SEC 95 654.202,00 €

Despesa finançada amb subvencions 911.105,00 €

Base de la despesa de l’exercici actual 4.171.022,00 €              

Règim de Tutela Financera per l’exercici 2013

Tenint en compte que s’han produït modificacions en els límits de Tutela per l’exercici 2013, 
s’indica el nivell de deute a l’efecte de Tutela Financera a 1/1/2013. Cal fer esment que els valors 
obtinguts en la Ràtio de Tutela Financera i de l’Estalvi Net són la posició d’inici d’exercici i no 
garanteix que l’entitat estigui en condicions de contractar noves operacions d’endeutament per 
finançar inversions durant l’exercici 2013, ja que valors rellevants d’aquests dos indicadors s’han 
de calcular en ei moment de contractar la nova operació considerant l’import i condicions de les 
operacions previstes:

Ingressos capítols 1 a 5 5.013.719,00 €

Finalistes a operacions de capital -222.842,00 €

Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats -59.160,00 €

Ingressos corrents efectes Tutela Financera 4.731.717,00 €
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Saldo Inicial 2.281.306,00 €

Augments 1.492.061,00 €

Disminucions 1.070.181,00 €

Saldo Final 2.703.185,00 €

Ràtio 57,13 %

Estalvi net de la liquidació

La Disposició Final Primera núm. 3 del RD 3/2013 modifica el paràgraf quart de l’apartat 1 de la 
Disposició Addicional 73a de la Llei 17/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013, 
quedant aquest redactat:
“A més, en el cas que les entitats locals presentin estalvi net negatiu o endeutament superior al 
75 per cent dels seus ingressos corrents liquidats en l’exercici immediat anterior en els termes 
definits en la disposició final trenta-unena d’aquesta Llei, les corporacions locals, mitjançant acord 
dels seus respectius plens, han d’aprovar un pla de sanejament financer o de reducció de deute 
per corregir, en un termini màxim de cinc anys, el signe de l’estalvi net o el volum d’endeutament, 
respectivament. Pel que fa a aquest últim haurà de corregir fins al límit abans esmentat, en el cas 
que aquest volum es trobi comprès entre aquell percentatge i el fixat en l’article 53 del Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març. En la resta de supòsits d’endeutament excessiu, el pla de reducció de deute haurà de 
corregir el nivell de deute, com a màxim, al percentatge fixat en l’últim precepte citat.”
L’Ajuntament de Taradell no es veu afectat per la disposició anterior. 

Ingressos corrents efectes Tutela Financera -1 4.731.717,00 €

Obligacions reconegudes dels Cap. 1, 2 i 4, no finançada amb romanent 

líquid de tresoreria
3.875.944,00 €

Anualitats teòriques d’operacions vigents 428.553,00 €

Estalvi Net 427.222,00 €

Compromisos a càrrec del Romanent per Despeses Generals

Els romanents de despesa que es deriven de la liquidació generen una necessitat de finançament per 
la seva incorporació al pressupost vigent, que ha d’anar a càrrec del romanent per Despeses Generals.

Import de les despeses a incorporar 1.213.820,49 €

Finançament amb compromisos d’ingrés a incorporar 51.254,40 €

Finançament amb l’excés de finançament afectat 1.147.863,00 €

Necessitat de finançament dels romanents 14.703,09 €
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De la liquidació del pressupost es desprenen uns Romanents per Despeses Generals que cal 
destinar de forma prioritària a finançar les necessitats de finançament dels romanents de despesa 
i assegurar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les despeses pendents d’aplicar existents 
en el moment de la liquidació.

Romanent per despeses 
generals

Necessitat de 
finançament de 

la incorporació de 
romanents

Necessari pel 
reconeixement 
extrajudicial de 

crèdits

Romanent no 
compromès

575.920,30 € 14.703,00 € 72.032,00 € 489.185,00 €

Anàlisi dels motius pels quals s’ha obtingut el romanent positiu   
Estalvi en la despesa prevista:

Els romanents de despesa que es deriven de la liquidació generen una necessitat de finançament per 
la seva incorporació al pressupost vigent, que ha d’anar a càrrec del romanent per Despeses Generals.

Capítol 1. Despeses de personal
Hi ha hagut un estalvi respecte del previst en el pressupost de 74.537,72 €. El principal motiu ha 
estat l’estalvi en l’obligació d’abonar la Paga de Nadal a tots els treballadors de l’Ajuntament i que 
aproximadament ascendeix a 60.000 €.
Capítol 2. Despeses Corrents
Hi ha hagut un estalvi respecte del previst de 62.728,13 €. Es tracta de la partida més gran i més 
variable i respon a diversos motius. Els principals conceptes són motivats per una millora en l’eficiència 
energètica, un bon control en les reparacions i manteniment i major eficiència en la recollida de deixalles.
Capítol 3. Despeses Financeres
Hi ha hagut un estalvi respecte del previst en el pressupost de 42.079,24 € i respon a l’avançament 
de subvencions per part de la Diputació de Barcelona de subvencions pendents de cobrament de la 
Generalitat i a una bona gestió financera i de tresoreria.
Capítol 4. Transferències Corrents
Hi ha hagut un estalvi de 3.217,91 € i donat que es tracta d’un capítol amb partides tancades i per tant  
molt poc variables no és massa significatiu l’estalvi obtingut.

Augment dels ingressos previstos:

Capítol 1. Impostos Directes
Hi ha hagut uns majors ingressos de 37.779,25 €. El principal motiu és la prudència a l’hora de preveure 
ingressos, en que no es comptabilitzen possibles altes noves en IBI i vehicles. Totes aquestes altes no 
previstes generen aquest romanent al final de l’exercici.
Capítol 2. Impostos Indirectes
Hi ha hagut uns majors ingressos de 28.346,45 €. Donat que són ingressos volàtils i per un principi de 
prudència només s’havien previst 35.000 € en llicències d’obres i finalment han estat 62.000 €
Capítol 3. Taxes i altres ingressos
Hi ha hagut uns majors ingressos de 104.517,00 € que responen a l’augment de la venda d’aigua, 
l’augment del padró de la taxa de deixalles, ingressos extraordinaris per descomptes  de telefonia i 
venda d’entrades d’espectacles.
Capítol 4. Transferències Corrents
Hi ha hagut uns majors ingressos de 237.195,29 €. Bàsicament es deuen a dues transferències no 
previstes. La Liquidació de l’aportació de l’estat de l’exercici de 2010 i que en els dos darrers exercicis 
havia estat negativa, ha estat positiva en uns 160.000 €. Per altra banda la Diputació de Barcelona va 
fer una aportació extraordinària no prevista d’uns 60.000 €
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Breu repàs!

Passat l’equador de la legislatura cal fer una mica de 
balanç de com van les coses.
L’inici de la legislatura fou intens, no només pels canvis 
de representació dels diferents grups municipals, sinó 
perquè estàvem immersos en la finalització de diferents 
obres al municipi. Les més destacades foren la pea-
tonalització del nucli antic, la finalització de les obres 
d’urbanització del barri de Mont-rodon i la segona fase 
de la piscina coberta, que va permetre la protecció de 
l’estructura i vestidors i el sanejament d’aigües. A dia 
d’avui totes elles estan finalitzades i el més important, 
completament pagades.
En el moment actual s’estan planificant obres d’inversió, 
la majoria d’elles encarades a obtenir estalvi energètic, 
manteniment de serveis i millores diverses. Estem 
treballant de valent per obtenir els recursos necessa-
ris per tota una colla de projectes que van en aquest 
sentit, però la incertesa en l’arribada d’ajuts per part 
d’administracions superiors fa que haguem de ser molt 
cautelosos en decidir el moment d’inici d’aquestes mi-
llores.
Pel que fa a la despesa corrent de l’Ajuntament, que 
depèn majoritàriament de la gestió municipal, ens mos-
trem orgullosos en poder dir que tenim els comptes sa-
nejats, els resultats positius i des de ja fa molt temps 
complim amb la llei de morositat, que obliga a les admi-
nistracions a pagar als seus proveïdors a 30 dies des de 
la recepció de la factura. Aquests bons resultats no són 
fruit de la improvisació, sinó d’una acurada planificació 
i un seguiment pressupostari constant, sense oblidar la 
bona feina que s’està fent per part del personal del con-
sistori.
També volem destacar d’aquesta primera part de la le-
gislatura la línia sobiranista que s’està seguint, no no-
més per part del nostre grup, sinó conjuntament amb 
els grups municipals d’ERC i SI, Taradell fou dels pri-
mers municipis a associar-se a l’Associació de Municipis 
per la Independència i des d’aquell moment hem anat 
portant a terme diverses accions: l’aprovació de territori 
català lliure, la intenció d’exercir la sobirania fiscal, un 
acte unitari en favor de la consulta, així com l’aprovació 
de diverses mocions en favor de l’ensenyament i de la 
llengua catalana.
I ja per acabar, aprofitar la proximitat de la Festa Ma-
jor per desitjar-vos que gaudiu del munt d’actes que 
s’organitzen des de les diverses entitats i des del propi 
Ajuntament. Totes elles pensades perquè gaudiu d’uns 
dies de gresca i xerinola, això si, amb responsabilitat.

Grup Municipal de CiU

L’Estat català que volem

Catalunya segueix el seu procés, malgrat les atzagaia-
des del Govern espanyol, els dubtes d’alguns i la histèria 
d’uns altres. Segueix un procés serè d’acord amb el pacte 
de Govern entre CiU i ERC, i amb els acords parlamen-
taris de les diferents forces sobiranistes. L’estratègia del 
PP ha estat la de radicalitzar la seva postura en contra 
de Catalunya i de la seva llengua potser amb la idea de 
provocar una acceleració descontrolada del procés, que 
és el que el podria fer fracassar. És bo, doncs, que la 
societat civil mantingui la pressió sobre la política institu-
cional, i que empenyi perquè el procés no tingui dilacions 
ni marxa enrere.
Ens cal arribar al moment just i amb el màxim de suports 
polítics i socials possibles. Però per aconseguir-ho ens 
caldrà vèncer molts reticències, desfer dubtes dels inde-
cisos i aclarir els equívocs que interessadament alguns 
provoquen; sense perdre de vista que també poden per-
judicar el procés determinades actituds maximalistes, o 
d’aquells que amb la suposada bona intenció d’argumen-
tar la necessitat d’assolir un Estat propi comencen a ad-
jectivar-lo. És evident que els qui som d’esquerres, volem 
un Estat català independent que sigui capaç de fer políti-
ques d’esquerres, que pugui fer front a la crisi no pas des 
de la perspectiva dels grans interessos econòmics, que 
sigui respectuós amb el medi ambient, que vetlli per la 
igualtat de drets i d’oportunitats de tots els ciutadans; com 
és evident que volem un Estat català lliure de corrupció. 
Ara bé, sovint apareixen veus pretesament sobiranistes 
que, probablement per a desmarcar-se de CiU, capgiren 
l’argument i afirmen que no volen un Estat per a continuar 
fent polítiques de dretes, al servei dels interessos de sem-
pre, o si no som capaços d’acabar d’una vegada per totes 
amb la xacra de la corrupció. 
L’argument és fal·laç en la mesura que l’adjectivació de 
l’Estat que volem pugui ser un impediment per assolir-lo: 
¿Com es pot dir que no volem avançar cap a la indepen-
dència també amb els qui defensen altres models socials 
perquè això voldria dir repetir el model de societat que 
ara tenim a Espanya? És evident que la consecució de 
l’Estat propi, la Independència, no ens garanteix ni una 
societat més justa, ni més solidària, ni més ecologista, ni 
un sistema polític més honest... però molt menys ens ho 
garanteix la permanència a l’Estat espanyol. No podem 
dir, si no volem fer el joc als elements més reaccionaris de 
la política espanyola, que “no volem” un Estat si no com-
pleix unes determinades condicions, sinó que “volem” un 
Estat propi, a partir del qual nosaltres continuarem treba-
llant perquè sigui més just, més pròsper i més lliure de 
corrupció.

ERC Taradell
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Benvolguts taradallencs i taradallenques,

Primer de tot desitjar-vos que disfruteu de  la festa major 
del nostre poble.
Permeteu-nos que des de Solidaritat Catalana per la 
Independència aprofitem aquestes ratlles per fer un 
elogi ben merescut a la nostra vila. Per tothom és sabut 
que ens trobem en un moment històric en majúscules, 
això ens exigirà estar amatents a les situacions alhora 
difícils i engrescadores que de ben segur ens esperen 
a curt termini. Creiem sincerament que Taradell dóna 
un exemple de capteniment extraordinari i en podem 
fer un balanç molt positiu pel que fa a la cohesió de la 
seva societat civil, en la força de totes les seves entitats, 
tan lúdiques i culturals com associatives, alhora que 
certifiquen el compromís amb la nostra nació.
Pel que fa a la vida política municipal pensem que 
també hem estat al nivell de l’exigència que ens demana 
la nació. A vegades pensem si som prou conscients dels 
valors que d’una manera pal.lesa fan de Taradell una 
comunitat que de forma valenta i orgullosa, marca el 
camí que més sovint hauria de dominar l’escena política 
de Catalunya.
Taradell és un poble que amb alegria i un sentit estricte 
de la democràcia  ha pres sense vacilacions el camí 
cap a la màxima llibertat nacional, això ha portat a una 
inusual unitat d’acció entre el poble i el consistori. Fem 
memòria, en tan sols un any s’han aprovat gaire bé per 
unanimitat mocions com la de penjar la bandera estelada 
al balcó de l’Ajuntament, la declaració de territori català 
lliure, l’adhesió a l’AMI, en favor de la llengua catalana i  
de la llei d’ensenyament de Catalunya, per la sobirania 
fiscal i d’altres.
Amics, hem emprès un camí sense retorn en pau i 
democràcia cap a la consecució d’un país lliure, Taradell 
n’ha donat un testimoni inequívoc. Hem treballat amb  
responsabilitat, ha prevalgut l’ideal de nació per sobre 
dels legítims posicionaments polítics, és aquesta unitat 
d’acció el que ens fa diferents enfront de tristes i estèrils 
picabaralles partidistes. 
Tenim a l’horitzó un objectiu meravellós, ara és l’hora. 
Des de Solidaritat i al costat de la immensa majoria del 
poble de Taradell, volem encoratjar tothom en la lluita 
pel futur del nostre país, exhortant  a no defallir i a 
seguir col.laborant en tot tipus d’actes i manifestacions 
destinats a demostrar la voluntat de la nostra nació.

Visca Catalunya Lliure

SI Taradell.

Benvolguts taradellencs i taradellenques:

Ens passen els anys i cada cop mes, fins i tot des de prin-
cipis d’any els esdeveniments tant locals com de política 
general, van experimentant uns canvis que ens fan tenir 
por del futur que ens espera.
La corrupció claríssima dels partits que han tingut en al-
gun moment les regnes del poder, tant de l’administració 
local com la dels partits d’àmbit estatal, ens demostren 
que hi ha gent que s’aprofita de la seva posició per espo-
liar els diners que alhora son tant necessaris per obtenir 
el benestar de la nostra societat.
Cap dels partit anomenats grans, s’escapa de l’escàndol. 
Cap partit té totes les mans netes i així ens ho demostren 
les noticies de cada dia, però en algun moment haurem 
de dir prou, a la fi s’han d’aturar aquest allau de vergon-
yes que porten a la nostra societat on està ara. Retalla-
des per tot arreu, fabriques que tanquen, el jovent a l’atur 
i els mes grans sense cap possibilitat de trobar una fei-
na, però abans de mirar tot això han preferit omplir-se 
il·legalment les butxaques tant com han pogut. Em de fer 
canvis, i ser capaços de confiar altra vegada amb la gent, 
però serà difícil.
Des de PxC de Taradell, volem que la política en general 
torni a ser legal, clara i transparent, que la gent que es de-
dica a aquesta tasca sigui reconeguda per la seva labor. 
Això costarà molt i molt temps, però necessitem canvis 
importants i que tot això ens serveixi com a exemple de 
com no s’ han de fer les coses. Per la nostra part conti-
nuem mes que mai dient el mateix, mirar de construir una 
societat catalana que sigui l’enveja de tothom com érem, i 
mirar que tots els recursos que hi ha, i que son escassos, 
es dediquin a pal·liar la gravíssima situació que estem vi-
vint, i tenint en compte sempre,  fer-ho primer a la gent de 
casa nostra, com diem primer els de casa.
Ja s’ha demostrat que tanta immigració il·legal ens porta-
ria a passar per situacions d’aquest tipus però ningú volia 
escoltar que això passaria.
Que no es podien donar tantes ajudes a qui no les me-
reixia, tants avantatges que ara estem pagant les conse-
qüències de llençar els nostres recursos indiscriminada-
ment.
Ens agradaria que es fés una important reflexió sobre el 
què s’ha fet malament i esmerçar-ho amb tot el nostre 
abast per sortir endavant.
Ens venen temps de canvis importants i cadascú de no-
saltres a de prendre part d’una postura, i tenir les coses 
clares en tots els sentits.
Esperem que tinguem temps millors, però enguany i a 
pesar de totes aquestes situacions,  esperem viure una 
festa major com sempre inigualable, com la que sempre 
es fa Taradell.

Bona Festa Major
Plataforma per Catalunya
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Plens municipals

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

PLE DE 31 DE GENER DE 2013 
Aprovació pressupost i plantilla 2013

Aprovació provisional modificació núm.4 POUM

Adhesió conveni interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions

Acceptar subvenció Generalitat per funcionament escoles bressol de titularitat municipal curs 2011-2012

Acceptar cessió gratuïta de part de la finca núm. 1867

Autoritzar Alcalde per elevar a pública escriptura d’obra nova CAP

Moció suport declaració de sobirania

PLE DE 21 DE FEBRER DE 2013

Aprovar sol·licitar informe previ a la Comissió Territorial d’Urbanisme per Modificació Puntual núm. 5 POUM

PLE DE 21 DE MARÇ DE 2013

Aprovar pròrroga conveni subscrit amb Gas Natural SDG SA per l’any 2012

Aprovar modificació ordenança fiscal núm. 1

Moció rebuig avantprojecte Llei racionalització i sostenibilitat Administració Local

Moció rebuig investigació hidrocarburs per fracturació hidràulica

PLE D’11 D’ABRIL DE 2013

Adhesió al Conveni de col.laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona

Adjudicació del contracte pel subministrament d’energia elèctrica

Donar compte de l’informe de secretaria-intervenció respecte el compliment de les disposicions de la LO 2/2012 
del pressupost municipal de l’exercici 2013

Acceptació subvenció Escola de Música

PLE DE 9 DE MAIG DE 2013

Prestacions en situacions d’incapacitat laboral temporal 

Encomana de gestió del Servei de Teleassistència 

Aprovació de les Bases reguladores i convocatòria per la concessió de  subvencions a entitats

Aprovació de l’Ordenança de comunicació prèvia d’activitats innòcues i   informes urbanístics de compatibilitat 

No hi ha votació. Es dóna compte.
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Podeu consultar les actes senceres dels plens  a www.taradell.cat

No hi ha votació. Es dóna compte.

Aprovació del Reglament de l’Arxiu fotogràfic municipal 

Modificació de l’Ordenança Fiscal núm.5. Taxa per expedició de documents  administratius

Donar compte del Decret de l’alcalde núm 61/2013                   

Donar compte del Decret de l’alcalde núm 53/2013 

Aprovació de la Modificació de Crèdit del Pressupost núm 2

Moció per demanar la supressió de la delegació i subdelegacions del Govern espanyol a Catalunya

Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya

PLE DE 6 DE JUNY DE 2013

Aprovació del resum numèric del Padró d’Habitants de Taradell a data 1 de gener de 2013 

Dissolució del Consorci de Turisme Portes del Montseny 

Aprovació de la continuïtat del projecte “Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia” 

Moció en defensa d’un model català d’ensenyament

PLE DE 4 DE JULIOL DE 2013

 Aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2013

Donar compte de la presentació d’un recurs contenciós-administratiu contra l’acord del Ple de data 9 de maig 
de 2013 No hi ha votació. Es dóna compte.
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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
Protecció civil: 
628 924 784
Deixalleria: Polígon Industrial Castellets.
93 812 76 16
Depuradora: 
93 812 62 10
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

Escola bressol

La Xarranca: C/ Catalunya, 77.
93 812 63 89

Escoles

Escola Les Pinediques:
Passeig de Les Pinediques, s/n.
93 880 02 14 (edifici de Primària)
93 880 03 03 ( edifici d’E. Infantil)
Escola El Gurri:
c/ Ramon Llull, 10 ( barri de Mont-rodon).
93 880 04 07
Col·legi Sant Genís i Santa Agnès: Plaça de la 
Rectoria, 2. 
93 812 60 15
Institut Taradell: C/ Pompeu Fabra, 12.
93 880 00 12

Altres ensenyaments

Escola Municipal l’ARPA: C/ de l’Església, 38.
93 812 68 60
Escola de Música: C/ de l’Església s/n.
93 880 01 57
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Sanitat

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

Emergències

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 de taxi, Lluís Torrents
667 24 33 77
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
93 812 54 45 (serveis socials)
Parròquia Sant Genís:
93 812 63 88


