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Properament el nucli urbà de Taradell viurà una de les transformacions més significatives dels 

darrers anys. 

Com sabeu estem a punt d’iniciar les obres de reforma de la Plaça, el primer tram del carrer de la 

Vila, el carrer del Joc de la Pilota i el carrer de l’Església. Aquestes obres, a banda millorar i sote-

rrar tots els subministraments i el clavegueram, han de servir per convertir-la en zona de vianants. 

Prèviament a les obres cal redefinir els sentits de les principals artèries de circulació del municipi. 

En aquest butlletí hi trobareu un article on podreu veure d’una manera gràfica tots aquests canvis.

Volem comentar-vos també que tots aquests canvis no responen a cap improvisació dels darrers 

mesos. Taradell compta amb un Pla de mobilitat des de l’any 2006, elaborat per un expert com 

és Ole Thorson, que ha estudiat la mobilitat de la majoria de municipis de Catalunya. Aquest és 

el manual que s’ha seguit per resoldre de la millor manera aquesta reducció de trànsit rodat.  Els 

canvis, però, no tenien sentit, ni es podien portar a terme si prèviament no es desenvolupava al-

menys la primera part de la ronda de ponent, finalitzada recentment i que ja permet tenir una via 

alternativa per l’exterior del nucli.

És segur que els vehicles seran els qui veuran més limitats els moviments en el nucli, però aques-

tes limitacions es veuran compensades amb moltes més places d’aparcament a prop de la zona 

comercial. Vianants i comerços, així com tots el veïnat de la zona, han de ser els grans afavorits 

amb aquest canvi.

Sabem que els canvis generaran opinions diverses entre tots els taradellencs i taradellenques 

que utilitzeu la zona diàriament . El canvi de concepte és prou gran com per passar desapercebut. 

Des d’aquestes quatre ratlles us voldria demanar que analitzéssiu acuradament tot el que signifi-

caran aquestes modificacions i demanar-vos també que seguim circulant amb precaució des de 

l’endemà d’aquestes millores.

                                                                                                                      Lluís Verdaguer Vivet                                                                                                                                            
                                                                                                                            Alcalde de Taradell

Editorial
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Via Pública

Canvis més destacats previs a l’inici de les 
obres d’urbanització del casc antic 1a fase
A continuació es mostren dos esquemes, el primer reflecteix els canvis que s’efectuaran en deter-
minats carrers, abans de començar les obres d’urbanització del casc antic. I el segon esquema, 
correspon a una proposta de jerarquització de la xarxa viària. És un esquema realitzat l’any 2006 
pel senyor Ole Thorson, on es pretenia reflectir com quedaria la circulació del nucli urbà de Tara-
dell després de portar-se a terme diferents fases d’actuació (obertura de nous vials, creació de la 
ronda de circumval·lació a tot el poble, canvi de sentits de circulació,etc.). 

Els canvis més significatius seran els següents: 

 Al passeig de Domènec Sert, en el tram que va del carrer de l’Església a la carretera de Mont-rodon, 
la circulació dels vehicles serà en una sola direcció i en sentit cap a la carretera de Mont-rodon. 

 Al passeig de Domènec Sert i carretera de Balenyà, en el tram que va de la carretera de Mont-
rodon a la carretera de Balenyà la circulació dels vehicles serà en una sola direcció i en sentit cap 
a la carretera de Mont-rodon.

 L’illa de cases formada per: la carretera de Mont-rodon, passeig de Sant Genís, carretera de 
Balenyà i passeig de Domènec Sert, es convertirà en un gran giratori i per tant passa a ser d’un 
sol sentit, en el tram indicat.  

 Obtenció de 40 places d’aparcament, en zona blava, al passeig. de Domènec Sert que passarà 
a ser d’un sol sentit.

 Millora de l’accés i seguretat als aparcaments del passeig Sant Genís, ja que passen de ser en 
bateria a ser en fila.

Esquema canvis de sentit en els carrers.
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Via Pública

El cos de 
Vigilants locals 
de Taradell
Recentment hem reorganitzat el servei de Vi-
gilants locals de Taradell i des d’aquestes qua-
tre ratlles pretenem que tots en conegueu les 
funcions, les competències, qui en forma part i 
com podem fer ús del servei.

En primer lloc cal deixar clar que la seva raó 
de ser és la de servir al poble i a la ciutada-
nia. La missió és treballar per fer un poble on 
la convivència sigui la norma que garanteixi la 
seguretat.

Volem aclarir que no és un cos de policia, no 
porten armes de foc i no tenen competències 
en matèria de seguretat ciutadana. Aquesta 
competència la tenen els mossos d’esquadra 
i cal dirigir-s’hi per temes relacionats amb se-
guretat: robatoris, denúncies de robatoris, ates-
tats en accidents de trànsit, control d’alarmes 
privades, etc. El seu telèfon és el 938 815 700.

En qualsevol cas, si us adreceu als vigilants mu-
nicipals per un tema de seguretat us posaran en 
contacte amb els mossos d’esquadra i us ajuda-
ran. Sempre en el marc de les seves competèn-
cies i amb l’objectiu de resoldre la situació de la 
millor manera possible. En tot cas heu de saber 
que no poden cursar denúncies de robatoris, 
atestats en accidents de trànsit ni fer actuacions 
en temes d’agressions, robatoris, etc.

El cos de Vigilants municipals està format per 
sis persones. Els matins i les tardes dels dies 
laborables (de dilluns a divendres) hi ha dos 
agents de servei i les nits i festius un agent a 
cadascun dels tres torns.

Quines són les seves funcions ?

 Ajudar a la ciutadania, informant-la de què cal 
fer i/o donant-li resposta a les seves demandes.

 Atendre les trucades o les peticions en per-
sona, identificant-se sempre amb el número 
d’agent.

 Regular el trànsit al nucli urbà i a totes les vies 
del municipi.

 Controlar la presència de vehicles abando-

Adjudicat el projecte 
d’urbanització del casc antic 1a fase
En el ple del mes de febrer es van adjudicar les obres del projecte d’urbanització del casc antic.
En el concurs s’hi van presentar un total de 25 empreses. L’empresa guanyadora ha estat PRHO-
SA, empresa que en el poble ja havia realitzat les obres del Centre Cultural Costa i Font i l’Institut.

En el concurs es tenien en compte 8 criteris d’adjudicació, 5 de valoració objectiva i 3 de valoració 
subjectiva.  

El primer criteri, corresponent a la oferta econòmica l’empresa va presentar una oferta econòmica 
de 791.692€, rebaixant en un 22% el pressupost de licitació inicial (1.014.989,28€, iva no inclòs).
D’altra banda va oferir, per costos i obres sobrevingudes, un import de 170.000€ i per millores a 
l’obra 1.103.00,62€. ..

Pel que fa al quart criteri, el de la garantia de l’obra, va ofertar dos anys més dels que es preveuen 
per llei, és a dir, un total de 3 i pel que fa al cinquè criteri, va reduir en 17 setmanes el termini 
d’execució passant de 52 a 35 setmanes. I del total de valoració subjectiva, segons els criteris del 
comitè d’experts, va obtenir 20 dels 25 punts possibles. 
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nats a la via pública i gestionar-ne la retirada.

 Aplicar les ordenances en matèria d’animals 
de companyia.

 Vigilar les dependències municipals, espais 
públics, escoles i llars d’infants. 

 Controlar la via pública: ocupacions de la via, 
talls de carrer, permisos d’obres, desperfectes 
al mobiliari urbà o a la via, etc.

 Col·laborar en les mesures judicials aplicades 
per una sentència: violència de gènere, arrest 
domiciliari...

 Fer tasques d’auxili a la ciutadania i, si cal, 
l’acompanyament: malalties, caigudes, etc.
Controlar l’absentisme escolar i els menors 
d’edat perduts o abandonats.

 Vetllar pel compliment dels reglaments, de les 
ordenances, dels bans, de les resolucions i de 
les altres disposicions i actes municipals.

 Vetllar pel manteniment de la convivència 
cívica. Hi ha un servei de mediació comarcal al 
seu abast.

 Col·laborar amb les forces i cossos de segu-
retat i serveis d’emergència en la protecció de 
persones, béns i drets.

Com podeu fer ús del servei ?

 Trucant per telèfon al número 670 019 966
( servei 24 hores)

 Personalment amb els agents.

 Podeu fer suggeriments o reclamacions a 
l’adreça de correu: agents@taradell.cat o per la 
web a l’apartat Contactar.

Per portar a terme el servei, el cos està dotat 
d’un vehicle tot terreny que substitueix el que 
hi havia fins ara i que havia finalitzat la seva 
vida útil. També disposen de telefonia mòbil, 
emissora per emergències, terminals portàtils 
per cursar denúncies telemàticament, equipa-
ment per capturar animals de companyia i tots 
els elements necessaris per prestar ajuda a la 
via pública a les persones que ho necessitin.

Tinença 
responsable 
d’animals de 
companyia
Des de l’any 2003 l’Ajuntament de Taradell pro-
gressivament ha posat a disposició de la ciuta-
dania una sèrie de serveis per tal de promoure 
la tinença responsable d’animals de compan-
yia, a banda de complir amb la legislació vigent. 
Són unes actuacions que s’han portat a terme 
gràcies als recursos econòmics procedents 
d’ajuts i subvencions i que són absolutament 
necessàries en l’àmbit de salut pública. Aquests 
serveis han estat: 

Recollida de gossos perduts o abandonats 

S’han capturat els gossos perduts o abandonats 
del municipi, traslladant-los al dipòsit d’animals, 
situat a la deixalleria de Taradell. Paral·lelament 
i mitjançant el xip, intentem contactar amb la 
persona propietària de l’animal per tal que el 
pugui passar a recollir. Si l’animal no està iden-
tificat es trasllada a la gossera de Vic.

Si detecteu gossos perduts o abandonats heu 
de trucar als municipals de Taradell.

Membres del cos de Vigilants locals de Taradell.

Via Pública
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Colònia controlada de gats abandonats 

Es recullen els gats abandonats del municipi i es 
traslladen a la colònia controlada de gats situada 
cap a la ronda de circumval·lació de la població. 
Aquesta colònia funciona amb l’ajuda de volunta-
riat i és oberta a tothom.

Qualsevol persona que vulgui col·laborar amb el 
funcionament de la colònia només ho ha de fer 
saber a l’Ajuntament.

Si detecteu gats abandonats heu de trucar als 
municipals de Taradell. Es muntarà una brigada 
de captura i abans de traslladar-los a la colònia 
controlada s’esterilitzaran i es marcaran els ani-
mals. Des de l’inici del funcionament de la colònia 
s’han recollit, aproximadament, uns 300 gats.

Recollida de cadàvers 

En cas de defunció del gos, cal avisar a 
l’Ajuntament o als municipals que ho comuni-
caran al veterinari i s’incinerarà l’animal. També 
caldrà donar-lo de baixa del cens municipal.

Cens d’animals de companyia

Aquest cens és un registre dels animals de 
companyia, gossos, gats i fures que resideixen 
habitualment al municipi.

Censar l’animal de companyia és una obligació 
que té la persona propietària i el termini màxim 
per fer-ho és de trenta dies a partir de la data 
de naixement, adquisició o canvi de residència 
de l’animal. Cal tenir en compte que no regis-
trar-lo és motiu de sanció.

El registre té una doble finalitat, per una banda 
l’aplicació del que estableix la Llei 3/1988, de pro-
tecció dels animals, en cas d’abandonament d’un 
animal de companyia, i per l’altra la localització 

de la persona responsable de l’animal de manera 
més ràpida i àgil en els casos de pèrdua. 

El tràmit l’ha d’efectuar la persona propietària de 
l’animal, a nom de qui va la cartilla de vacunacions. 
Si són gossos perillosos cal sol•licitar la llicèn-
cia municipal corresponent. Es consideren gos-
sos perillosos si compleixen alguna de les con-
dicions següents: si tenen antecedents d’haver 
agredit persones o altres gossos, si han estat 
ensinistrats per a l’atac i la defensa o si pertan-
yen a alguna de les següents races o als seus 
encreuaments: bull terrier, Staffordshire, dò-
berman, dog argentí, dog de Bordeus, dog del 
Tibet, fila brasiler, rottweiler, bullmastiff, mastí 
napolità, pit bull terrier, presa canari, presa ma-
llorquí, tosa japonès.

També s’han habilitat quatre espais públics per 
passejar els gossos sense cadena, sempre sota 
la responsabilitat de la persona propietària, on 
els animals poden fer les seves necessitats que 
s’han de dipositar en contenidors adequats. 
S’ha col·locat un total de set contenidors de re-
collida d’excrements. També s’han senyalitzat 
les zones públiques del municipi amb l’accés 
prohibit als animals de companyia. 

Contenidor de recollida d’excrements. Espai del Pujaló.

Via Pública
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Serveis Socials

Vols formar part 
d’una parella 
lingüística?
Aquest mes de març s’iniciarà el projecte Pare-
lles lingüístiques impulsat pel Departament de 
Ciutadania de Mancomunitat La Plana i amb la 
col·laboració del Consorci per a la Normalització 
Lingüística d’Osona i Òmnium Cultural d’ Osona.

L’objectiu principal és promoure l’ús de la llen-
gua catalana en les relacions personals tot faci-
litant un espai de comunicació en què una per-
sona que té coneixements bàsics de català i vol 
adquirir fluïdesa i incorporar-lo d’una manera 
natural a les activitats quotidianes, laborals o de 
relació social, pugui practicar-lo amb una altra 
persona que el parla habitualment.

Les parelles estaran formades per una persona 
catalanoparlant i una persona nouvinguda que 
li interessi aprendre a parlar el català i que dis-
posin de 10 hores per a trobar-se (1 hora a la 
setmana).

Com inscriure’s? A les oficines de l’Ajuntament 
durant els matins i durant les tardes al Punt jove 
o a l’Escola municipal l’Arpa. És totalment gratuït.

Hi pot participar tothom que sigui major d’edat i 
es tracta de quedar amb la parella i fer activitats 
de la vida quotidiana (anar a comprar, fer encà-
rrecs...), quedar per anar a fer un beure i la con-
versa ha de ser en català. El personal voluntari 
ha de parlar habitualment el català i les persones 
aprenentes han de saber parlar-lo una mica.

Un cop tinguem les inscripcions i les parelles 
fetes, es farà un acte de presentació breu amb 
totes les parelles de la població per explicar el 
funcionament i donar el tret de sortida a aquesta 
iniciativa. El mateix dia es lliurarà el material a 
cada parella i que consisteix en un bloc de no-
tes, un calendari, uns jocs de mots encreuats i 
la informació del programa. 

Finalment, quan les parelles ja hagin finalitzat les 
10 trobades se’n farà una de cloenda  on es po-
dran intercanviar les experiències i les opinions.

És una gran oportunitat per conèixer persones 
interessants que provenen de realitats diferents 
i que viuen entre nosaltres. Fes-te voluntari!

Càpsules de rugby:
una oportunitat 
per a la integració, 
cooperació i treball 
en equip
El projecte “Càpsules de Rugby: una oportunitat 
per a la integració, cooperació i treball en equip” 
presentat per l’àrea de serveis socials i ciutada-
nia de la Mancomunitat La Plana, l’Associació 
de Rugby “La Melé” Osonenca i les creadores 
Paula Pladevall i Bet Puigbò ha estat premiat 
amb una dotació econòmica pel Consejo Gene-
ral de Deportes i per Idensitat, Associació d’art 
contemporani, en el marc de la convocatòria de 
projectes d’esport, creativitat i inclusió social.

El projecte que es desenvoluparà de forma pi-
lot, a partir de l’estiu, a Taradell i Balenyà, per-
segueix tres objectius principals: desenvolupar 
la capacitat creativa i artística dels participants 
a les activitats a través de la reflexió i l’acció 
plàstica vinculada a l’activitat, oferir una oportu-
nitat de formació i educació integral dels infants 
i adolescents a través de la pràctica del rugby 
i contribuir a la difusió del rugby i per extensió 
dels esports minoritaris. 

En essència, el projecte consisteix en la realitza-
ció de diversos tallers de dinamització i formació 
de caràcter flexible, i adaptable a les condicions 
i oportunitats de cada grup, que alternaran ac-
tivitat esportiva i activitat creativa per a infants i 
adolescents. 

A banda, també cal destacar la oportunitat que 
aquest projecte suposa per a la cooperació i 
la col·laboració de tres agents de realitats ben 
diverses que conflueixen en l’objectiu comú de 
contribuir al desenvolupament integral de la in-
fància i adolescència dels nostres municipis: 
administració local, entitat associativa i profes-
sionals lliberals.
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Cultura i Festes

Desena edició 
de la Mostra 
de Teatre de 
Taradell
La Mostra de teatre amateur vol promoure i difon-
dre aquest gènere per tal de fomentar-ne el conei-
xement. 
El teatre amateur ocupa un espai cultural impor-
tant a tots els pobles de Catalunya. Aquest tipus 
de teatre ha estat fonamental per mantenir el 
teixit social i ha fet possible la formació d’actors i 
l’aparició de grups professionals. 
L’aposta de l’Ajuntament de Taradell és la de man-
tenir els circuits i l’espai per contribuir a la supervi-
vència del teatre amateur. 
Enguany la mostra ha celebrat el seu desè aniver-

sari. Durant aquests deu anys s’han representat 
més de 40 obres. Han passat per la mostra més 
de 25 companyies diferents i han pogut gaudir de 
les obres més de 2.500 persones. 
La mostra també ha permès donar l’oportunitat a 
actuar a grups com l’Associació de Sant Tomàs. 
La valoració que se’n fa és molt positiva, tal com 
ho demostra el volum de públic que registra any 
rere any.

Actuació de Gottic Teatre de Taradell.

Recull d’imatges de la Festa de Sant 
Sebastià i el Carnaval Infantil

Festes de Sant Sebastià.

Concert Orquestra de Cambra de l’Empordà. Celebració del carnaval infantil al Centre Cultural Costa i Font.

Festes de Sant Sebastià.
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Educació

Premi 
Ajuntament de
Taradell
Aina Altimir i Esquis és el nom de la guanyado-
ra del “Premi Ajuntament de Taradell al millor 
treball de recerca” que enguany es troba en la 
seva tercera edició.

El treball de recerca de l’Aina ha estat basat en la 
història de l’Esbart Dansaire Sant Genís de Taradell.

D’aquest treball, el Jurat n’ha destacat l’extensió 
i l’ordre, amb un intens treball de camp basat en 
la recerca oral i escrita amb molta calidesa que 
posarà de manifest aspectes inèdits d’aquesta 
entitat tant estimada pel nostre poble.

El Jurat va estar format per Rosa Papell, Regi-
dora d’Ensenyament; Eva Leucó, representant 
del Consell Escolar Municipal; Amàlia Parra, re-
presentant de l’Institut de Taradell; el professor 
Albert Sangrà, com a persona vinculada al món 
de l’Educació i Antoni Reig en representació 
d’Òmnium Cultural.

En l’acte del lliurament del Premi, amb la presèn-
cia del l’alcalde Sr. Lluís Verdaguer, el Jurat va 
voler fer palesa la qualitat dels treballs presen-
tats i en va fer una breu ressenya de cadascun.

La guanyadora va rebre de mans de l’alcalde 
un diploma acreditatiu i un premi de 600 euros.. 

A ella i a tots els participants la nostra enhora-
bona !

Activitats de promoció de 
la salut
L’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputa-
ció de Barcelona està impulsant  polítiques en 
l’àmbit de la promoció de la salut a nivell local, fa-
cilitant formació, eines i recursos, amb l’objectiu 
últim de millorar la salut de la població.

La missió dels serveis de Salut Pública és la de 
treballar per a la millora de la salut de la pobla-
ció mitjançant accions de protecció de la salut 
i el desplegament de polítiques de promoció 
d’hàbits i estils de vida saludables.

Tot i que en gran mesura els estils de vida estan 
condicionats per factors externs, com l’entorn 
físic, socioeconòmic i cultural, cal garantir la in-
formació i l’educació sanitària de la població, 
especialment pel que fa a infants, adolescents i 
joves, per fomentar la responsabilitat individual 
en la cura de la pròpia salut.

Aquestes activitats s’ofereixen a tots els mu-
nicipis de la província de Barcelona de menys 
de 15.000 habitants, classificats en àmbits 
d’actuació relatius a la seguretat vial, les dro-
gues, la sexualitat i l’alimentació, entre d’altres.

L’Ajuntament de Taradell, a través de l’àrea de 
Serveis Socials, i d’acord amb gran part de les 
institucions educatives de la població, entre 
d’altres, sol·liciten diferents tallers i xerrades 
relacionades amb la promoció de la salut per a 
infants, joves i gent gran. 

Enguany la Diputació de Barcelona ha concedit 
a la població de Taradell un total de 26 sessions 
de formació. Cal destacar l’espectacular incre-
ment de la demanda, doncs l’any 2010 es van 
desenvolupar 2 activitats formatives.

Les sessions dirigides a la població infantil i juve-
nil inclouen tots els alumnes d’entre 5 i 16 anys 
i, en funció de l’edat, es tracten temes relacio-
nats amb l’alimentació saludable, l’autoestima i 
la nutrició, la sexualitat i l’afectivitat i la preven-
ció en el consum d’alcohol. Es calcula que més 
de 600 alumnes de Taradell rebran formació en 
aquests àmbits.

Pel que fa a la gent gran, s’han realitzat du-
rant el primer trimestre de l’any, dues sessions 
de formació en relació a l’alimentació saluda-
ble especifica per aquesta franja d’edat, i l’ús i 
abús de medicaments. Acte de lliurament del premi Ajuntament de Taradell.
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Comerç

Campanya de dinamització 
comercial
El comerç local és un dels sectors estratègics de l’economia local, a part de ser un motor social 
que omple de vida el cor del municipi. 

El comerç aporta proximitat, ofereix unes garanties de qualitat en els productes, assessorament 
a la clientela i tot en un espai de lleure i compra a l’aire lliure.

Per premiar la fidelitat de la clientela en el comerç local i alhora fomentar la cultura,  a principis de 
gener, després de la campanya nadalenca, l’Ajuntament de Taradell i l’Associació de Botiguers 
van portar a terme una campanya de dinamització comercial anomenada “L’ABT regala cultura”.

La campanya es va articular de la següent manera: els comerços associats lliuraven a la clientela, 
quan feien les seves compres, unes butlletes que havien d’omplir amb les seves dades de con-
tacte i dipositar-la en unes urnes ubicades en els comerços. 

Amb totes les butlletes recollides es va fer un sorteig de quinze entrades dobles per anar a veure 
l’obra Pel davant i pel darrera, el dia diumenge 6 de febrer i quaranta entrades dobles per veure 
una obra de la Mostra de teatre amateur de Taradell. 

El sorteig de les entrades va tenir lloc el dia 20 de gener, a les 6 de la tarda al Centre Cultural 
Costa i Font, coincidint amb una de les activitats programades amb motiu de la festa de Sant 
Sebastià.

Acte de lliurament dels premis de la campanya de dinamització comercial.
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Medi Ambient

L’oli vegetal usat
L’oli vegetal usat és un residu que es produeix a les cuines de totes les llars i sovint no som cons-
cients que es tracta d’un potent contaminant i que, a més, és un residu valoritzable, aprofitable.
Estem parlant de l’oli que hem utilitzat per cuinar, per amanir o bé que hem obtingut de les llaunes 
de conserva, tant si és d’oliva com si és de gira-sol. No parlem de l’oli de motor, que és oli mineral 
i que, tot i que també cal separar-lo i portar-lo a la deixalleria, el seu circuit és ben diferent.

Residu molt contaminant

L’oli vegetal s’ha de separar per poder recollir-lo selectivament i aprofitar-lo. Si a causa de mals 
hàbits no s’acaba reciclant sinó que s’aboca a la pica o al vàter, aquest oli es converteix en una 
de les principals causes de la contaminació de les aigües residuals urbanes:

 Causa problemes (embussos, males olors, etc.) a les canonades.

 Encareix i complica la depuració de les aigües residuals: impedeix que els microorganismes que 
depuren l’aigua treballin, malmet la qualitat de l’aigua i dels fangs...

 Contamina les conques, els aqüífers i el mar.

 Cal saber que un litre d’oli pot contaminar fins a mil litres d’aigua !

Recollida selectiva 

Per evitar tots aquests efectes nocius és bàsic fer una recollida selectiva de l’oli vegetal. És tan 
senzill com posar l’oli usat en envasos de plàstic (ampolles de plàstic, garrafes) o bé en pots de 
vidre i portar-los a la deixalleria: un senzill canvi d’hàbit.

Taradell disposa de la deixalleria fixa situada al polígon industrial els Castellets (dilluns, dimecres, 
dijous i divendres de 16 a 20 h, dimarts de 14 a 20 h i dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h) i de 
la deixalleria mòbil que fa diverses estades a l’aparcament de l’antiga carpa (12 i 13 de juliol i 15 
i 16 de novembre de 10 a 15.30 h).

Amb el reciclatge de l’oli vegetal usat es pot produir biocombustible i reduir les emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle i el consum de combustibles fòssils, i és un element més en la lluita contra 
el canvi climàtic. A part, també se’n pot obtenir sabó i productes de cosmètica. 

Així, doncs, amb un senzill canvi d’hàbit com separar l’oli vegetal usat i dur-lo a la deixalleria, 
podem facilitar la depuració de les aigües, evitar-ne la contaminació i obtenir un combustible molt 
més ecològic. 
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Salut

Nascuts per llegir
“Nascuts per llegir” és un projecte que implica la col·laboració conjunta entre la biblioteca i el 
Centre d’Atenció Primària (concretament la llevadora i els professionals de l’Àrea de Pediatria) 
amb l’objectiu principal de promoure el gust per la lectura des del primer mes de vida. Així, doncs, 
aquest projecte va destinat a mares i pares que esperen un fill i a famílies amb nadons de 0 a 3 
anys. 
 
El projecte Nascuts per Llegir (NPL) es va presentar a la biblioteca el dissabte 12 de febrer. L’acte 
de presentació va anar acompanyat de la lectura del conte “Bosquim boscam, el bosc dels sentits” 
a càrrec de Marta Catalan, de la companyia La Tabola.

L’NPL es planteja des del convenciment que la lectura esdevé una bona eina per al creixement 
integral dels infants i que l’afectivitat i la comunicació que s’estableix amb els infants és clau per 
a la seva seguretat i felicitat.

 Explicar o llegir un conte en veu alta des dels primers mesos de vida suposa:
 Reforçar el vincle afectiu entre pares i fills
 Afavorir l’adquisició de la competència lingüística
 Potenciar la capacitat d’observació, atenció, concentració i creativitat en l’infant
 Desenvolupar el gust per aprendre.

 
I quin és el pla d’acció del projecte? Des del CAP, a través de les visites periòdiques de revisió, 
transmeten a les famílies la importància de la lectura per al creixement dels nadons i les conviden 
a participar del projecte, entregant informació de l’NPL i de la biblioteca i unes receptes de lectura 
molt especials, amb recomanacions de llibres, contes i pautes per a llegir amb els infants. A la 
biblioteca, la mare o el pare inscriu el nadó al projecte, li fan el carnet d’usuari/ària i li ofereixen 
espais agradables, bons materials, consells i activitats interessants especialment per a nadons de 
0 a 3 anys que podran compartir amb els seus pares i mares.
 

Acte de presentació del projecte Nascuts per llegir.
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De biblioteca a biblioteca, de país 
a país: 
La biblioteca Antoni Pladevall i Font ha iniciat un projecte d’intercanvi cultural amb la biblioteca 
de la població escocesa de Dingwall, a la regió de les Highlands.

La Biblioteca ha elaborat el projecte “de biblioteca a biblioteca, de país a país” amb l’objectiu 
bàsic de promoure, dinamitzar i difondre la seva secció  especialitzada en Senderisme, excursio-
nisme i viatge”.

Aquesta secció, que compta avui mateix amb més de 2000 documents: llibres, guies, mapes, 
audiovisuals i amb la subscripció a 14 revistes especialitzades, vol esdevenir el referent d’aquest  
tema dins la Xarxa de Biblioteques Municipals, una important viatgeteca, i un centre d’interès  a 
tenir en compte durant la preparació de viatges, caminades i excursions dins i fora del nostre país.

Per tal d’incrementar i completar aquest fons inicial neix la idea d’establir periòdicament un inter-
canvi de documentació turística i cultural amb “un país convidat” amb la finalitat de recollir el màxim 
d’informació sobre el senderisme, excursionisme i turisme d’aquest país i de la regió escollida : 
llibres, guies, mapes, fullets i a la vegada donar  a conèixer Taradell, Osona i Catalunya allà.

Sovint aquest tipus d’informació la trobem a la xarxa i  en  fullets  que  publiquen els organismes 
encarregats de la difusió turística de cada país, comarca o regió.  És per aquest motiu que el nos-
tre projecte s’ha dissenyat conjuntament amb l’Associació d’Agroturisme d’Osona i compta amb la 
col·laboració d’Osona turisme que ha proporcionat material de difusió per poder realitzar l’intercanvi.

El projecte és anual i aquest 2011 el nostre país convidat és Escòcia, concretament la zona de les 
Highlands, una regió que ofereix moltes possibilitats als senderistes. L’intercanvi d’informació es 
vehicula a través de la biblioteca de Dingwall, una població de 5500 habitants situada al nord-est 
d’Inverness que ha rebut amb molt d’interès la nostra proposta.

Des del mes de març la nostra biblioteca destina un espai de la secció de Senderisme, excursio-
nisme i viatge a fer difusió de què ofereix la nostra comarca: rutes per fer a peu o amb bicicleta, 
senders, camins, allotjaments i racons amb algun encant especial i també a difondre tota la infor-
mació disponible sobre Escòcia i les Highlands. 

Però no tot acaba aquí. Aquest intercanvi d’informació ha de permetre a la biblioteca realitzar un treball  
transversal sobre Escòcia a partir del seu fons documental i de l’organització d’activitats culturals.
Es tracta de conèixer més a fons la cultura escocesa des de tots els punts de vista possibles, per això 
algunes de les activitats que normalment organitza la biblioteca aquest 2011 tindran accent escocès....

 Xerrades sobre Escòcia, el país i les seves rutes senderistes....
 Hora del conte en anglès dedicada a les llegendes escoceses
 Club de lectura sobre un autor escocès
 Exposició de poemes de Robert Burns a l’Abril poètic
 Recital de música celta
 Club de lectura en anglès
 Club de cinema: comentari d’una pel·lícula de tema escocès 
 Vetllada gastronòmica escocesa
 .i més coses.

De la mateixa manera la biblioteca de Dingwall destina un espai a difondre informació sobre la 
nostra comarca i el nostre país.
Podreu anar seguint el ritme d’aquest projecte al blog taradell_dingwall @blogspot.com 
 

Què podràs fer si vens a Osona..... ...........Què podré fer si vinc a les Highlands? 

Biblioteca Antoni Pladevall i Font

Projecte d’intercanvi cultural 
De Taradell a Dingwall (Highlands, Escòcia).
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Fundació Privada Vilademany

Fundació Privada Vilademany
Enguany la Fundació Vilademany celebra el seu 
15è aniversari. A través del present article, us 
volem fer partícips de les activitats que realitzem 
anualment i les activitats que estan previstes per 
l’acte de commemoració d’aquests quinze anys. 

L’objectiu principal del les activitats que es des-
envolupen en el centre és el de promoure el be-
nestar i la qualitat de vida en la vellesa, ja sigui 
per mantenir o millorar la salut física, la salut 
mental així com la seva relació social. Pel seu 
desenvolupament és necessària la col·laboració 
i coordinació d’un bon equip de treball interdisci-
plinari per tal de poder realitzar-les en funció de 
les capacitats de cada usuari i adaptar-les a la 
finalitat terapèutica perseguida en cada cas.

Dins d’aquestes activitats podríem destacar:

Dins d’aquestes activitats podríem destacar:
 
 Tallers: de grups de conversa, de manualitats, 

de memòria, de flors, de labors, de psicomotri-
citat, de teràpia ocupacional individual, de fisio-
teràpia, de ioga, grup de deambulació. Així com 
lectura de premsa, jocs de taula, lectura conjunta.
O tallers més específics com el del xocolater de 
Taradell, o el d’ Inti Veterniàris, de teràpia amb 
animals o la cooperació amb les escoles.

 Sortides: al cafè, a l’hort, al mercat del poble, 
a la biblioteca per veure cinema, assistència als 
actes religiosos, a les olimpíades al poble de 
Casserres amb altres residències.

 Manteniment de les tradicions: la Castanyada, 
carnestoltes, la Nit de Reis.
 

Diumenge 1 de maig

Programació de l’acte d’aniversari:

A 2/4 d’1 del migdia, missa d’aniversari.
A 2/4 de 2 del migdia, arrossada popular.
A les 4 de la tarda actuació de l’Esbart St Genís 
de Taradell (obert a tot el públic).

Taller del xocolater.

Taller de jocs antics avis/nens.

Olimpiades a Casserres.

Sant Jordi parada al poble.
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Fundació Privada Vilademany Grups municipals

Benvolguts taradellencs/ benvolgudes taradellenques,

Aquest butlletí és el darrer d’aquesta legislatura i és per 
aquest motiu que volem destinar-lo a donar-vos les grà-
cies tot fent un petit resum de què ha significat per no-
saltres estar al vostre servei.

De tothom és prou conegut que ha estat una legislatura 
marcada per la crisi, però d’això no ens n’hem de lamen-
tar. A partir del 2008 vàrem començar a tocar de peus a 
terra i a pensar que venien èpoques de vaques magres 
i, per tant, vàrem començar a actuar en conseqüència. 
A partir d’aquí, des de l’equip de govern, vàrem procurar 
anar retallant totes aquelles despeses més supèrflues i 
amb més o menys encert creiem que ens n’hem sortit. 
Ara estem a les portes de tancar l’exercici econòmic del 
2010 i Taradell serà un dels pobles que encara ho podrà 
fer amb un romanent positiu, fet que permetrà encarar 
el futur amb una certa comoditat; això sí, sense abaixar 
la guàrdia. 

Això no ha estat gratuït. Hem hagut d’utilitzar més so-
vint del que ens hauria agradat la frase “ara no podem”. 
Evidentment això ha comportat un desgast i fins i tot és 
probable que no tothom ho hagi entès. Nosaltres, però, 
creiem que era el que tocava i per això volem agrair-vos 
la vostra comprensió.

Per altra banda ha estat una legislatura en la qual sí 
que hem pogut tirar endavant algunes inversions impor-
tants per al poble i preparar-ne d’altres per al futur que 
s’iniciaran immediatament. Es fa difícil d’explicar, des 
del dia a dia de l’Ajuntament, que els diners destinats 
a inversions en la seva majoria provenen d’aportacions 
d’altres administracions i són finalistes, és a dir, només 
les podem utilitzar per inversió i moltes vegades per un 
tipus concret d’inversió.

Volem agrair també als membres de l’oposició el fet 
d’haver sabut superar moments d’enfrontaments polítics 
puntuals i que en cap cas han influït en la relació per-
sonal que hi ha entre el que som i com pensem, tara-
dellencs i taradellenques amb model de poble diferent.  

Tenim la intenció de seguir treballant per a vosaltres i 
per això ens presentarem a les eleccions del 22 de maig 
amb la mateixa il·lusió que ho venim fent des del 1987.

Moltes gràcies,
Grup municipal de CiU

Ens proposem millorar la qualitat de vida dels tarada-
llencs. Després de tants anys de governs de CiU, de 
governar els mateixos, s’ha establert un “règim”, amb la 
mateixa visió de la política municipal que impossibilita la 
renovació d’idees, malbarata altres tipus de propostes 
que es van perdent en el transcurs del temps i barra el 
pas a persones que aportarien maneres de fer diferents. 
Si això perdura invariablement, es perd tota una gene-
ració de taradallencs capaços de tirar el poble endavant 
i millorar-lo.

Amb aquestes perspectives estem obligats a crear una 
alternativa de govern prou potent per poder guanyar les 
eleccions. Només d’aquesta manera, i en un poble tan 
bipolaritzat es pot validar la democràcia a l’hora d’anar 
a votar i poder escollir entre dues opcions amb possibili-
tats reals de guanyar.

Aquesta renovació d’idees i de maneres de fer és to-
talment necessària, i per tot això acaba sent impres-
cindible. Cal trencar els vincles de clientelisme que 
s’han anat creant amb el pas del temps. Moltes vega-
des aquests favoritismes són inherents a la condició 
humana. L’única manera de poder-ho evitar rau en 
l’alternança. D’aquesta manera es pot garantir la igualtat 
entre les persones.

Segurament, una de les diferències més importants 
entre el grup de CiU i el nostre, el d’ERC, és de prin-
cipis, d’entendre realment què és l’Ajuntament: un bé 
públic. L’equip de govern sempre ha concebut la ges-
tió de l’Ajuntament com qui porta una empresa privada, 
gestionant purament el dia a dia, resolent els problemes 
a mesura que van sorgint, sense objectius ni propostes 
per assolir i amb poques idees noves. Realitzen més 
una feina tècnica i administrativa que no pas una acció 
política. Això provoca moltes vegades que s’acabi go-
vernant malgrat les persones i no per a les persones.

A nosaltres, a part d’aquest aspecte tècnic-administra-
tiu, ens interessa fer propostes que ajudin a viure millor 
als taradellecs. Ara cal fixar-se més en el contingut que 
no pas en el continent. Un poble no és només allò físic i 
tangible, és sobretot els seus propis vilatans i les seves 
necessitats.

Creiem que aquest canvi a l’Ajuntament és prou ne-
cessari, engrescador i motivador a l’hora. Després 
de tants anys acaba essent imprescindible un canvi a 
l’Ajuntament. A més res ha de ser definitiu: tindrem qua-
tre anys per a poder-ho demostrar. Si no ho fem prou bé 
no passa res, en properes eleccions s’escull una altra 
llista. Aquesta és la única manera d’avançar.

ERC Taradell
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Plens municipals
PLE DE L’11 DE NOVEMBRE DE 2010

Aprovar l’avançament de la contractació de l’obra “Projecte d’urbanització del casc antic, 1a fase”

Aprovar sol·licitar pròrroga per finalitzar l’actuació “Projecte d’urbanització del casc antic, 1a fase”, 
inclosa en el FEDER 2010

Aprovar modificar dictamen núm. 4 del ple del mes d’octubre, de modificació de crèdits del pressupost 2010

Aprovar Plec de clàusules economicoadministratives particulars per l’adjudicació del contracte “Projecte 
d’urbanització del casc antic, 1a fase”

Aprovar imposar contribucions especials per al finançament de part del cost de l’obra “Projecte 
d’urbanització del casc antic, 1a fase”

Aprovar la cessió gratuïta del solar i de l’edifici del centre d’atenció primària, al Servei Català de la Salut

PLE DEL 2 DE DESEMBRE DE 2010

Aprovar acceptar ajudes PUOSC 2012 per l’obra “Projecte d’urbanització del casc antic, 1a fase”

Aprovació inicial de modificació de crèdits del pressupost 2010, exp. núm.5

Aprovació inicial de modificació del projecte per a la millora de la urbanització del Barri de Montrodon

Aprovar moció per acceptació crèdit atorgat per la Caixa de crèdit de cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, per adquisició d’equipament audiovisual, tallagespes i vehicle remolc

Aprovar moció per acceptació crèdit atorgat per la Caixa de crèdit de cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, per les obres de construcció de nínxols  i millora xarxa aigua al C/Guillem de Mont-rodon

Aprovar moció per modificació dictamen núm.3 d’aquest ple

Aprovar moció per acceptació ajudes PUOSC 2011 per el projecte de millora de la urbanització del Barri 
de Mont-rodon

PLE DEL 27 DE GENER DE 2011

Aprovar inicialment pressupost general any 2011

Aprovar ampliar delegació de competències a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de 
Barcelona

Aprovar resum numèric del padró 2010

Aprovar inicialment expedient de delimitació del termini municipal i nomenament de comissió de delimitació

Aprovar adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Agencia de residus de Catalunya i les entitats 
gestores de SIG de residus de piles i acumuladors

Aprovació inicial expedient d’oficialització de l’escut de Taradell

Aprovar atorgar bonificació en la quota de l’impost ICIO de l’expedient d’obres núm. 260/2010

Aprovar ratificar decret d’alcaldia

Aprovar moció de rebuig de la sentencia del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a les escoles

Aprovar moció per expedient de permuta de béns a l’Avinguda Goitallops

Aprovar moció per adjudicar el contracte d’obra “Projecte d’urbanització del casc antic, 1a fase”

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

A favor

En contra

Abstenció



AGENDA
Agenda Centre Cultural Costa i Font

ABRIL

Dilluns 4, 
a les 5 de la tarda a les 9 del vespre, Donació 
de sang. 
Dissabte 9,
a les 8 del vespre, Acte de reconeixement a An-
toni Navarro. Org.: Esbart dansaire Sant Genís.
Dijous 14, 
a les 7 de la tarda, representció teatral, a càrrec 
dels alumnes del cicle superior de l’Escola Les 
Pinediques.
Dissabte 16,
Pantalla gegant retransmissió partit de lliga 
Real Madrid vs. F.C. Barcelona.
Dimecres 20,
Pantalla gegant retransmissió final Copa del 
Rei F.C.Barelona vs. Real Madrid.
Divendres 29,
a les 7 de la tarda, Espectacle poètic, cloenda 
del tallers de poesia a càrrec dels alumnes de 
5è i 6è de primària de les escoles de Taradell.

MAIG 

Dissabte 7, 
a 2/4 de 9 del vespre, Festa Country. 
Org: Associació Country d’Osona.
Dissabte 28, 
Festa de la primavera de l’Escola 
Les Pinediques.

JUNY 

Dimecres 1, 
a les 8 del vespre, concert d’adults, a càrrec 
dels alumnes de l’Escola de Música de Taradell.
Dissabte 4, 
Festa de l’Esport.
Diumenge 12, 
Festa d’Homenatge a la Vellesa.
Dijous 16, 
a les 7 de la tarda, concert de cant coral, a 
càrrec dels alumnes de l’Escola de Música de 
Taradell.
Dissabte 18, 
Festa final curs Col·legi Sant Genís.
Dimecres 22, 
a les 8 del vespre, concert final curs a càrrec 
dels alumnes de l’Escola de música de Taradell.
------------------------------------------------------------
Exposicions Centre Cultural Costa i Font: 

De l’1 d’abril a l’1 de maig, exposició interactiva 
“Adéu soroll! Contra la contaminació acústica”. 
Diputació de Barcelona.

Del 6 al 20 de maig, exposició “Consum, com som?”
Diputació de Barcelona

Del 22 de juny al 5 de juliol, exposició dels treballs 
realitzats per de l’Escola Municipal l’Arpa.

Agenda Biblioteca Antoni Pladevall i Font

MARÇ

Dijous 31, 
a les 8 del vespre presentació del llibre 
“ Escòcia essencial” publicat per Cossetània.

ABRIL

Dijous 7,
a les 8 del vespre, presentació del llibre 
“L’Herència del senyor Charles”, de Josep 
Romeu, a càrrec d’Antoni Pladevall i Arumí. 
Dissabte 9, 
a les 12 del migdia, l’Hora del conte, en anglès: 
The Loch Ness monster, a càrrec d’Irene Bares.
Dijous 14, 
a 2/4 de 8 del vespre, Club de lectura: La 
poesia de Màrius Torres, a càrrec de Lluís 
Rovira i Masnou.
Dimecres 27, 
a les 6 de la tarda, l’Hora del conte “poètica”: Si 
a Poe, a càrrec de Vadecontes.
Dijous 28,
a les 8 del vespre, Recital musicat de poemes 
d’autors locals, exposats a l’Abril poètic.

MAIG

Dijous 5, 
a les 6 de la tarda, hora del conte: En Biel i la 
clau de xocolata, a càrrec de Raül Cegarra, 
Montse Caralt i Gibet Ramon. Seguidament, 
inauguració de l’exposició: El cacau és d’ells, 
la xocolata és per a tothom, Projecte de la 
Fundació Kab k’uh.
Dijous 19, 
a les 8 del vespre, Talking about Skotland, a cà-
rrec dels alumnes de segon d’ESO de l’Institut.
Dijous 26,
a 2/4 de 8 del vespre, Club de lectura.
Els divendres de maig, Cicle de projeccions, 
a càrrec del Centre Excursionista de Taradell.

JUNY

Divendres 3, 
a les 6 de la tarda, “Comunicació afecte amb 
l’infant des de l’embaràs”, xerrada-taller a cà-
rrec d’Isabel Masó. Projecte Nascuts per llegir.
Dissabte 11,
a les 11 del matí, l’Hora del conte teatralitzada: 
“A la llum d’en Toca-sons”, a càrrec de Canya 
que no és conya.
Dissabte 18,
a les 12 del migdia, acte de lliurament del 9è 
Premi literari Solstici.
--------------------------------------------------------------
Exposicions a la Biblioteca: 
De l’1 al 30 d’abril, exposició de poemes 
d’autors locals “Abril poètic”.
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Ajuntament de Taradell

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

Centre Cultural

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

Educació

Escoles bressol

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

Escoles

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

Altres ensenyaments

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

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

Emergències

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

Altres

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


