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El mes d’abril s’ha reobert la nostra biblioteca. Després d’un temps d’obres ja podem tornar a utilitzar i 

gaudir de tots els serveis i dels actes que la biblioteca ofereix a la gent de Taradell. Des de  l’any 2003 la 

biblioteca municipal es troba ubicada al Centre Cultural Costa i Font.  En aquests anys s’ha convertit en 

un centre de cultura i també en un espai dinàmic i viu on s’hi han realitzat conferències, clubs de lectura, 

premis literaris, contes, cursos, ... Amb el temps  han anat sorgint noves necessitats i inquietuds i per aquest 

motiu se n’han realitzat les obres d’ampliació i, paral·lelament, de reforma del cafè. 

A banda de l’ampliació en metres quadrats, i per tant de metres lineals de llibres, cal destacar que amb 

aquestes reformes s’aconsegueix una millor gestió de les diferents tasques que es desenvolupen a la bi-

blioteca. L’ampliació de la sala infantil, lloc de trobada de molts nens i nenes del nostre poble,  signifiquen 

una aposta clara per fomentar l’hàbit  de la lectura des de ben petits. La reforma de la sala  Lluïsos  perme-

trà realitzar activitats culturals de petit format des de la biblioteca, sense deixar de ser una sala de reunions 

per a les entitats. L’espai destinat a l’arxiu de Mn. Antoni Pladevall, l’il·lustre taradellenc que dóna nom a la 

biblioteca, permetrà que documents únics estiguin degudament registrats i conservats al municipi i a l’abast 

de tothom. S’ha creat un espai  específic per ubicar l’Arxiu fotogràfic que  facilitarà la feina dels seus respon-

sables i l’accés al material a tothom qui ho necessiti. S’ha equipat la biblioteca amb millores tecnològiques, 

posant a l’abast de l’usuari  i de les entitats materials que facilitaran el treball en el centre. 

Paral·lelament a l’ampliació de la biblioteca s’ha reformat el cafè de Can Costa, remodelant els espais de 

cuina, de magatzem i donant-li la calidesa necessària perquè tothom s’hi trobi a gust.

El projecte, les obres i els equipaments de l’ampliació han suposat una inversió total de 430.000 euros que 

s’han finançat majoritàriament amb subvencions del Ministeri de Cultura i de la Diputació de Barcelona. Per  

les arques de l’Ajuntament únicament ha suposat fer-se càrrec de la redacció del projecte.   

Les obres han dotat la biblioteca dels espais i dels materials necessaris per a continuar essent un referent 

cultural a la comarca; ara és cosa de tots gaudir-ne i treure’n el màxim de fruit possible a tots els àmbits, 

culturals, educatius, socials,... 

Montse Casals                                                                                                Lluís Verdaguer Vivet
Regidora de Cultura                                                                                           Alcalde de Taradell    

Editorial
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Serveis al ciutadà

Reformes i ampliació de la 
Biblioteca Antoni Pladevall i Font

La Biblioteca de 
Taradell obre de nou 
les portes
El passat mes de novembre van començar les 
obres d’ampliació i de reforma de la biblioteca 
que han durat cinc mesos. El 22 d’abril va tor-
nar a obrir les portes amb una nova distribució 
dels espais amb l’objectiu de millorar-ne el fun-
cionament i oferir nous serveis a les persones 
usuàries.

L’actuació més important ha estat el nou sostre 
que s’ha fet sobre el bar i que ha permès una 
ampliació de la biblioteca. També s’hi han in-
corporat l’actual sala dels Lluïsos, el magatzem 
d’entitats, una part del passadís de la primera 
planta i part del magatzem del bar a la planta 
baixa, que implica un augment de superfície 
per a la biblioteca. 

On els canvis són més visibles és a la prime-
ra planta, que ha crescut en superfície, s’hi ha 
millorat substancialment la il·luminació amb un 
nou sistema de llums penjats del sostre que 
han permès crear zones d’estudi i de treball 
més còmodes i funcionals; i s’hi ha canviat to-
talment la distribució temàtica que ha quedat 
de la manera següent:

El Servei d’informació ara està situat al punt 
central de la primera planta, al costat dels ordi-
nadors  (Internet i +), un nou servei d’Internet i 
ofimàtica  que permet a cada persona gestionar 
amb el carnet d’usuari de la biblioteca el temps 
d’ús de l’ordinador i el pagament de les impres-
sions.

El  Racó  de llengües, un espai d’autoaprenentatge 
de llengües, ha millorat en documents i s’hi han 
incorporat PC que permeten utilitzar els mate-
rials multimèdia d’autoaprenentatge i visionar 
pel·lícules en versió original.

També s’ha ubicat a la primera planta la 
Col·lecció local que aplega els llibres escrits per 
autors i autores locals o que parlen de Taradell i 
també el fons especial dedicat al bandolerisme 
i el Fons Antoni Pladevall i Font, col·lecció de 
documents que l’historiador ha cedit a la biblio-
teca i que s’han dipositat en un armari compac-
te que permet guardar en molt poc espai més 
de 3000 documents.

Primera planta de la Biblioteca Espai on s’ubica la col·lecció local i el Fons Antoni Pladevall
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Serveis al ciutadà

A la primera planta també hi trobem la Viatge-
teca ampliada i complementada amb un fons 
especial dedicat al senderisme, l’excursionisme 
i el tresc que inclou mapes, revistes especialit-
zades i un PC de consulta.

Els diccionaris i les enciclopèdies de diferents 
temes que fins ara trobàvem reunits a la sec-
ció de referència s’han incorporat a cada secció 
per tal de facilitar-ne la consulta. 
La novel·la, la novel·la juvenil, els llibres de lec-
tura fàcil, les novel·les en altres llengües, les 
biografies, la poesia, el teatre i el còmic estan 
situats just al pujar l’escala, en una àrea més 
confortable i lluminosa, amb butaques que con-
viden a la lectura.

En quant a la distribució dels espais, la sala 
Lluïsos ara té accés directe des de la bibliote-
ca fet que permet realitzar-hi les activitats de 
petit format com el Club de lectura, tallers i 
cursos, sense interrompre el servei de biblio-
teca, cosa que la converteix en una sala d’ús 
polivalent compartida amb el Centre Cultural; 
i l’Arxiu fotogràfic, fins ara ubicat a la zona de 
treball intern, disposa d’un espai propi ja que 
ocupa l’antic magatzem d’entitats, ampliat, i és 
accessible des de la biblioteca i també des de 
la primera planta del Centre Cultural.

Hem de recordar que a la primera planta hi ha 
la zona d’adults i de consulta, per la qual cosa 
ara s’hi han afegit punts de lectura individuals, 
punts de connexió elèctrica per als portàtils i en 
tot l’espai es disposa de xarxa Wi-Fi.

Pel que fa a les reformes efectuades a la planta 
baixa, s’ha millorat l’accessibilitat a la bibliote-
ca amb la col·locació de portes automàtiques. A 
més, també s’ha canviat la distribució dels es-
pais que han quedant de la manera següent: 
L’espai de l’entrada queda visualment integrat 
al Centre Cultural i és on ara caldrà deixar els  
objectes personals, cotxets, etc.  amb la finali-
tat d’evitar soroll a l’interior de la biblioteca.
Davant el taulell del servei de préstec s’ha acon-
seguit una zona àmplia i diàfana que permetrà 
realitzar-hi exposicions temporals, exposar les 
novetats que arriben cada mes a la biblioteca  i 
destacar el fons especial dedicat al món rural: 
l’espai Joan del Colomer.

Espai de la viatgeteca

Espai que ocupa l’arxiu fotogràfic

Planta baixa de la Biblioteca
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A la planta baixa hi continua l’àrea d’audiovisuals 
amb seients per visionar pel·lícules i un punt 
d’autoescolta de música, els llibres de cinema, 
fotografia, música i esports i també una nova 
secció dedicada a la cuina i a la jardineria. Els 
punts de lectura han augmentat en quatre a la 
zona de diaris i revistes buscant la màxima co-
moditat dels lectors i de les lectores de prem-
sa. 

En aquesta àrea de la biblioteca, que és on es 
realitzen sovint les activitats culturals, s’han mi-
llorat els sistemes d’audiovisuals i  de calefac-
ció/refrigeració.

La sala infantil ha crescut en metres quadrats, 
ara disposa de més prestatgeries per a llibres 
i audiovisuals  i d’un espai més ampli per als 
ordinadors d’Internet.  S’ha creat una nova sec-
ció, Racó de pares , on s’hi poden trobar llibres 
sobre tots els temes d’interès: alimentació in-
fantil, psicologia, medicina, embaràs, educació, 
etc.

El fons documental s’ha renovat durant aquests 
mesos i també la nostra il·lusió per donar-vos 
un bon servei.

En conseqüència amb les obres de la biblioteca 
s’ha dut a terme una reforma parcial del bar que 
ara té un sostre més baix, cosa que ofereix un 
espai més càlid. S’ha fet també una cuina nova, 
molt més gran i completa que l’anterior i un nou 
magatzem amb accés directe des de l’exterior 
per facilitar la càrrega de material. A més, s’han 
millorat les instal·lacions i s’hi ha inclòs un nou 
sistema de climatització independent de la res-
ta del centre.

Serveis al ciutadà

ZONES SUPERFICIES M2
PARCIALS TOTALS

SUFERFICIES M2 412,47
Àrea d’accés 122,03
Àrea de música i revistes 132,18
Àrea infantil 124,86
Magatzem-treball intern 33,40

PLANTA PRIMERA 464,20
Àrea d’informació i fons general 387,65
Despatx de direcció 12,61
Sala Lluïsos 40,58
Arxiu fotogràfic 23,36
TOTAL SUFERFÍCIE ÚTIL                                          876,67
TOTAL SUFERFÍCIE CONSTRUÏDA                          967,52

Renúncia 
de Toni 
Casassas, 
regidor de 
l’Ajuntament
El mes de març, el regidor 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de 
Taradell Toni Casassas, va 
presentar la renúncia al seu 
càrrec. En substitució del re-
gidor ocuparà el càrrec, Toni 
Pérez, vinculat a l’Agrupament 
Rocaguinarda des de fa anys.

Quadre de superfícies
Planta baixa de la Biblioteca
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Hisenda

LIQUIDACIÓ EN TEMPS DE CRISI
En el Butlletí núm. 3, editat el febrer del 2009, es va presentar el pressupost per al 2009, un pres-
supost molt elaborat, amb una anàlisi molt intensa de les despeses i dels ingressos. Tot i això, 
no deixa de ser una previsió, i el que compta és com evoluciona i, sobretot, si a final d’any s’han 
complert o no les previsions fetes i els objectius marcats.

Es va reduir el pressupost a la mínima expressió, i el que analitzem ara són les mateixes dades, 
però en lloc de correspondre a un pressupost, corresponen a la liquidació de l’any 2009.

PRESSUPOST INCIAL 2009 (PREVISIÓ ANUAL)

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2009 
(DADES REALS)

TRIBUTS
23.51 €

DÈFICIT
SERVEIS
19.79 €

Hab/mes

ESTALVI
NET

0.50 €
Hab/mes

CÀRREGA
FINANCERA

4.22 €
Hab/mes

TRIBUTS
23.06 €

DÈFICIT
SERVEIS
18.79 €

Hab/mes

ESTALVI
NET

0.91 €
Hab/mes

CÀRREGA
FINANCERA

3.36 €
Hab/mes
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Hisenda

Fent una anàlisi ràpida, podem veure que hi ha 
hagut una davallada en els ingressos. La dada 
més significativa és la contínua baixada dels in-
gressos en llicències d’obres. A l’hora de fer el 
pressupost, es va preveure una davallada en 
comparació amb el pressupost del 2008 d’un 
62,74%, i el que realment ha passat és que s’ha 
ingressat només un 57,30% del previst. Per 
fer-ho més entenedor, concretament s’han in-
gressat 31.819,52€ en llicències d’obres. Com 
a dada orientativa, cal dir que l’any 2006 es van 
ingressar 388.617,30€ en llicències d’obres.

Podem veure que la càrrega financera ha ex-
perimentat una important davallada: aquest fet 
és degut a la baixada del preu del diner, ja que 
els interessos han estat molt per sota de les 
previsions inicials.

La dada més significativa que ens dóna aques-
ta comparativa de gràfiques i, alhora, la que és 
més difícil de preveure, és que s’ha contingut 
la despesa. L’aportació per als serveis ha es-
tat la prevista, és a dir, que malgrat que han 
baixat els ingressos, hem aconseguit mantenir 
els serveis sense augmentar el dèficit i s’han 
optimitzat els recursos al màxim per conservar 
aquesta economia sanejada.

Pel que fa a les inversions, ja que les dades 
anteriors corresponen a la despesa corrent del 
pressupost, cal destacar les del Fons Estatal 
d’Inversió Local 2009, que han pujat un total de 
1.036.318,41€.

En resum, podem veure que aquesta liquidació 

del pressupost del 2009 presenta un equilibri 
financer en l’economia del l’Ajuntament, ja que 
aquest 2009, tot i el temps de crisi que estem 
patint: 

- S’han generat recursos nets suficients.
- S’han finançat adequadament les inversions. 
- S’ha generat romanent de tresoreria. 
- Hi ha una tresoreria sense tensions. 
- L’endeutament està en un 59% del permès le-
galment, que és el 110%.
- L’estalvi net és positiu.

Podem prendre un símil que fa la Diputació de 
Barcelona per parlar de les fonts de finança-
ment, que diu: 

1. Les finances d’un Ajuntament són com una 
font, una galleda amb forats i un conjunt de pe-
tits pous a terra.

- La font són els ingressos bàsics (tributs, apor-
tació de l’Estat...)
- Els forats de la galleda són la càrrega finan-
cera.
- Els pous són els dèficits que ens generen els 
serveis públics.

2. L’objectiu és omplir d’aigua tots els pous. Si 
ho assolim sense que ens falti aigua, estarem 
en equilibri financer.

3. L’aigua sobrant ha de donar per rentar-nos 
la cara (provisió d’insolvències del pendent de 
cobrament de corrent), i la resta ens la podem 
beure (augmentem el romanent).

€
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Urbanisme

Les obres del 
FEOSL
El Ministerio de Política Territorial ha donat 
llum verda als projectes que ha presentat 
l’Ajuntament de Taradell a la convocatòria del 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibili-
dad Local (FEOSL 2010). En aquesta convoca-
tòria, a Taradell li correspon un total de 640.969 
€, quantitat total que es destinarà a inversions. 

El govern estatal ha dotat per aquest any 2010 
un fons de 5.000 milions d’euros per promoure 
la realització d’obra pública i d’inversions que 
creïn ocupació des dels ajuntaments per l’any 
2010. 
És evident que la reedició d’aquests ajuts desti-
nats als ajuntaments són beneficiosos i favora-
bles pel propi municipi i per empresaris i treba-
lladors del mateix. 

Les condicions bàsiques que han de tenir tots 
els projectes finançats són les següents: 
 
  Els projectes no han d’estar previstos   
 en el pressupost del 2010. 
 
  Han de ser actuacions en espais muni-
     cipals i no es poden cofinançar amb   
 altres aportacions de l’administració o   
 amb contribucions especials. 
 
  Han de finalitzar abans del 31 de des-  
 embre d’enguany. 
 
  Es rep el 70% del finançament als 10   
 dies d’esser aprovats per el ministeri cor- 
 responent i cal pagar les certificacions   
 d’obres a 30 dies. 
 
  En el procediment d’adjudicació que   
 s’utilitzi en cada projecte s’ha de valo-  
 rar el fet de promoure ocupació entre   
 les persones en situació d’atur. 
 
  
Les tipologies de les iniciatives finançables 
s’integren en els següents blocs: 

· Les destinades a la promoció de l’activitat 
econòmica, la iniciativa emprenedora i la innova-
ció, com parcs empresarials, científics i tecnolò-
gics, centris de coneixement i vivers d’empresa, 
així com la seva dotació d’infraestructures per 

al desplegament i accés a les xarxes de teleco-
municacions de nova generació. 

· Les de creació, equipament i desenvolupa-
ment i d’infraestructures d’innovació i desenvo-
lupament tecnològic.

· Les destinades a millorar l’accés a les xarxes 
i infraestructures de les tecnologies de la infor-
mació i de les telecomunicacions fixes i mòbils 
i a la seva utilització. 

· Les destinades a impulsar l’estalvi i l’eficiència 
energètica, així com l’accessibilitat i utilització 
d’energies renovables. 

· Les dirigides a promoure la mobilitat soste-
nible urbana i reforçar les maneres de trans-
port menys contaminant, incloent sistemes 
d’informació de gestió automàtica i control, i les 
encaminades a millorar la seguretat viària. 

· Les destinades a impulsar estalvi i eficiència 
en la gestió dels recursos hídrics. Construcció, 
adequació o millora de la xarxa d’abastament/
proveïment d’aigua potable a domicili, de sa-
nejament i d’infraestructures de depuració 
d’aigües residuals. 

· Les relacionades amb la gestió i tractament 
dels residus urbans amb criteris de sostenibi-
litat. 

· Les destinades a la recuperació i conservació 
d’àrees naturals i masses forestals. 

· Les de prevenció i detecció d’incendis i la ne-
teja i conservació de les masses forestals, zo-
nes d’especial rellevància natural i boscos de 
ribera. 

· La construcció, adequació, rehabilitació o mi-
llora de centres educatius. 

· L’adequació, rehabilitació o millora d’edificis 
de propietat municipal per a l’atenció a perso-
nes en situació de dependència, així com la 
supressió de barreres arquitectòniques i millora 
de l’accessibilitat. 

· La construcció, adequació, rehabilitació o mi-
llora de centres de serveis socials, sanitaris, 
culturals i esportius. 

· Les de protecció i conservació del patrimoni 
històric i paisatgístic municipal. 
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Urbanisme

· Les destinades a la modernització de 
l’Administració municipal mitjançant l’establi-     
ment de processos de gestió documental, digi-
talització i accés a xarxes de comunicació d’alta 
velocitat, fixes i mòbils. 

Els projectes que 
es finançaran en la 
seva totalitat per el 
FEOSL 2010 són els 
següents: 

1. Reparació de la piscina municipal del 
poliesportiu del Parc d’Esports.
A aquest projecte s’hi destina un pressupost de 
269.960 €. Pretén la rehabilitació de la piscina 
descoberta del poliesportiu del Parc d’Esports 
per tal de resoldre les fugues d’aigua que fan 
insostenible el seu manteniment i seguretat sa-
nitària així com els defectes d’estructura provo-
cats pel pas del temps. 

2. Projecte de renovació de la il·luminació 
de la zona de Castellets. A aquest projecte s’hi 
destina un pressupost de 179.977,64 €. I per-
metrà la millora de la instal·lació d’enllumenat 
públic i soterrament parcial de les línies de baixa 
tensió de la zona anteriorment esmentada. 

Piscina municipal del Parc d’Esports
Avinguda de Castellets on s’observen línies elèctriques que 
travessen
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5. Projecte d’instal·lacions audiovisuals 
pels espais polivalents del Centre Cultural 
Costa i Font.
A aquest projecte s’hi destina un pressupost 
de 37.692,70 €. El projecte renova i millora 
diversos aspectes d’il·luminació i so dels prin-
cipals espais del Centre Cultural. 

6. Xarxa de connexió i millora de les TIC 
en els edificis públics. A aquest projecte s’hi 
destina un pressupost de 39.692,42 €. El pro-
jecte permetrà la implantació de xarxa sense 
fils que permetrà la connexió d’edificis munici-
pals amb tecnologia WIMAX i ampliar els es-
pais de connexió wifi, així com dotar d’equips 
TIC a diferents espais del Centre Cultural. 

3. Millora dels vestidors del camp de fut-
bol municipal. A aquest projecte s’hi destina 
un pressupost de 79.890 €. El projecte englo-
ba la millora dels vestidors ja existents i dels 
accessos del camp de futbol de sota les gra-
des. 

4. Substitució de la calefacció del Casal 
d’Avis. A aquest projecte s’hi destina un pres-
supost de 33.756,23 €. El projecte pretén la 
substitució de la calefacció del Casal d’Avis 
per tal d’obtenir un major confort i incrementar 
l’eficiència i estalvi energètic. 

Estat actual dels vestidors del camp de futbol

Casal dels avis

Sala gran del Centre Cultural Costa i Font

Centre Cultural Costa i Font
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Medi Ambient

Augmenta un 
12% el consum 
d’aigua a Taradell 
durant el 2009
Tot i continuar per sota del consum registrat el 
2007, un cop es tenen totes les dades a dispo-
sició, s’observa que l’any 2009 ha augmentat 
en un 12% el consum d’aigua de tots els tara-
dellencs amb relació a l’any 2008. 

L’aigua que utilitza Taradell prové del pantà de 
Sau, inclòs en el sistema d’embassaments Ter-
Llobregat - sistema que abasta l’àrea metropo-
litana de Barcelona. L’any 2008 serà recordat, 
entre d’altres, per la sequera de la primavera, 
una de les més severes de les darreres dè-
cades, mentre que durant l’any 2009 no hem 
viscut ni una ombra de sequera. Segurament 
aquest factor és importantíssim a l’hora de jus-
tificar aquest augment del consum.

Quin consum d’aigua ha 
tingut Taradell durant el 2009?

Tal com mostra la gràfica anterior, durant l’any 
2009 es van subministrar uns 40.000 m3 més 
d’aigua que l’any 2008, els quals representen 
un augment d’un 12% del consum amb relació 
al 2008. 
Aquests litres d’aigua de més equivalen a un 
consum en situació normal de 200.000 perso-
nes en un dia o, el que és el mateix, a un con-
sum de tots els habitants de Taradell durant un 
mes.
També cal dir que, tot i que l’any 2009 ha aug-
mentat el total d’aigua subministrada a Taradell, 
encara està un 10 % per sota dels valors regis-
trats l’any 2007. És a dir: el 2009 s’ha consumit 
menys aigua que l’any 2007, però més que el 
2008.

Mirant aquestes dades per persona i dia, veiem 
que durant l’any 2009 cada taradellenc va con-
sumir uns 170 litres d’aigua cada dia - gairebé 
19 litres d’aigua més que cada dia del 2008 i 
pràcticament 20 litres d’aigua menys que cada 
dia del 2007.

I fixant-nos en cada mes?
Podem veure el consum d’aigua de Taradell 
desglossat per mesos a la gràfica següent:

Els primers mesos de l’any 2009, el consum era 
fins i tot inferior al dels dos anys anteriors i no 
és fins als mesos que van del maig al setembre 
(mesos d’estiu) on observem aquest augment, 
que fa que  l’any 2009 acabés amb un 12 % 
més d’aigua subministrada. Per tant, és la tem-
porada d’estiu, la que acaba definint els submi-
nistraments d’aigua del nostre municipi.

El mes de juny destaca per un consum espe-
cialment extraordinari: durant el juny del 2008 
es va utilitzar un 60% menys d’aigua que durant 
el juny del 2009 i del 2007. Aquest fet s’explica 
perquè el mes de juny del 2008, a part de ser 
molt plujós, va coincidir amb el punt àlgid de la 
campanya d’estalvi d’aigua que acompanyava 
la sequera.

Els consums del 2008 i del 2009 es van equili-
brant en els darrers mesos de l’any. La diferèn-
cia rau en l’estiu, i sempre cal tenir present que 
cal fer un ús racional de l’aigua tant si fa fred 
com si fa calor. 

Com dèiem l’any passat, “tancar l’aixeta mentre 
ens rentem les dents, ens afaitem, o rentem els 
plats”, “utilitzar la dutxa en comptes de la ba-
nyera” o “utilitzar la rentadora o el rentavaixelles 
només quan estiguin plens” són alguns exem-
ples dels consells que segueixen essent vàlids 
(tot i disposar de prou reserves als pantans per 
al 2010). Cal continuar apostant, sempre, per 
l’estalvi d’aigua.
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Cultura

“IMATGES PER FER MEMÒRIA”: 
Taller de fotografia històrica
El Grup de Recerca Local de Taradell continua fent feina, i durant aquest mes de maig ha realitzat 
un taller de fotografia històrica amb la col·laboració de la gent gran del poble. Els tallers s’han 
dut a terme tots els dimecres dels mes de maig i dos divendres a la Biblioteca Antoni Pladevall i 
Font.

El motiu dels tallers és que aquest any el Grup de Recerca està treballant sobre un tema concret: 
el tema de l’ESCOLA a Taradell al segle XX. Per a documentar aquest tema s’estan utilitzant 
diversos mètodes, el principal són les entrevistes de vida que ja hem fet o que anem fent als tara-
dellencs i taradellenques més grans del poble. Però per complementar aquesta investigació sobre 
l’escola, el Grup de Recerca amb la col·laboració de l’Arxiu Fotogràfic han recollit el material que 
hi ha a l’arxiu sobre l’escola i a partir d’aquestes fotografies, on apareixen grups escolars, edificis 
d’escoles, etc. s’ha intentat documentar-les i aconseguir-ne el màxim d’informació a través dels  
seus protagonistes. Per aconseguir-ho necessitàvem la col·laboració dels nostres avis, que ens 
han ajudat a identificar les persones que hi apareixen, datar la imatge, identificar quina escola és, 
el mestre,... Aquests tallers han estat una eina clau en la nostra recerca, a més de ser una acti-
vitat participativa on els assistents han col·laborat amb la documentació de les fotografies i amb 
l’ampliació del fons de l’arxiu. Ja que, aquests tallers també han servit per recuperar fotografies 
que alguns veïns del municipi conservaven en algun calaix de casa seva i que ens serviran per 
explicar part de la història i de la vida quotidiana del poble. De les fotografies rebudes se’n va fer 
una còpia en format digital i la original es va retornar al seu propietari al mateix moment. A més, 
també ens van portar llibres d’escola antics, quaderns escolars, etc. que varem fotografiar per a 
futurs muntatges visuals. 

L’experiència dels tallers ha estat positiva i de ben segur que en farem d’altres!
Així doncs, us convidem a tot s i totes a participar en futures edicions i a fer-nos arribar les foto-
grafies antigues que tingueu a casa vostra.

Participants en els tallers



14

Serveis Socials i Ciutadania

BANC D’ALIMENTS DE 
TARADELL
Des de fa anys el municipi de Taradell compta amb un banc d’aliments. Es tracta d’un recurs 
social que té la finalitat de recuperar tots els aliments que no poden ésser comercialitzats o bé 
que alguns proveïdors consideren oportú cedir al Banc per a distribuir-los entre les persones amb 
dificultats econòmiques i cobrir les seves necessitats bàsiques.

La missió d’aquest banc d’aliments és rebre productes alimentaris donats per la Unió Europea, 
les empreses i petits comerços del nostre municipi i d’altres col·laboracions. Aquests aliments es 
reparteixen amb l’ajuda dels membres voluntaris de Càritas, que els fan arribar a les persones 
amb més necessitats econòmiques i, així, ajudar-los a pal·liar les situacions de pobresa. 
D’aquesta manera, podem afirmar que entre tots els objectius que ens marquem amb aquest re-
curs, el banc d’aliments promou la reducció de l’exclusió social, ja que la disponibilitat d’aliments 
ens permet ajudar ara i aquí les persones i les famílies afectades a superar els moments més 
difícils.

Donada la situació econòmica que està travessant el nostre país i també el nostre municipi, a 
dia d’avui el nombre de beneficiaris del banc d’aliments ha experimentat un increment notable 
d’usuaris, al mateix temps que s’ha diversificat molt el perfil de les persones que l’utilitzen. 
Pel que fa a l’accés al banc d’aliments, es fa mitjançant els serveis socials municipals. Les perso-
nes que ho consideren necessari han de demanar hora als serveis socials, els quals valoraran la 
seva situació econòmica i familiar en aplicació dels barems d’ajuts municipals i assignarà el recurs 
quan la necessitat sigui justificada. D’aquesta manera, es compleixen els principis d’universalitat 
i igualtat, entre d’altres, en l’accés als serveis socials i les seves prestacions. 

El repartiment d’aliments es fa gratuïtament a través d’entitats benèfiques reconegudes. En el cas 
del nostre municipi, Taradell, és Càritas qui s’encarrega del repartiment d’aquests aliments, i la 
Fundació Privada Vilademany és la que cedeix les seves instal·lacions per portar a terme aquesta 
entrega. Quant a la forma de repartiment d’aquests aliments, els voluntaris de Càritas assignen la 
quantitat tenint en compte el nombre de membres de la unitat, així com també el fet que hi hagi 
menors a càrrec.

En cas que vulgueu col·laborar amb el Banc d’Aliments de Taradell 
podeu adreçar-vos als serveis socials al telèfon 938 125 445. 
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Educació

1935-2010
75 ANYS FENT ESCOLA!
 
A l’escola El Gurri de Mont-rodon, aquest any 2010 estem de celebració: tenim la satisfacció de 
fer 75 anys treballant per la cultura i la formació dels futurs ciutadans. Malgrat els anys, no hem 
perdut les forces, i dia rere dia ens sentim amb ganes i entusiasme per anar tirant el carro. Estem 
preparant un seguit d’activitats que portarem a terme diumenge 20 de juny de 2010 a la mateixa 
escola i a les rodalies, dins el programa de la Festa Major del Barri. Donem aquesta notícia per-
què ens agradaria poder contactar amb persones que, per una raó o altra, hagin estat vinculades 
a l’escola i ens puguin aportar informació i material gràfic per a confegir l’exposició fotogràfica que 
tenim previst realitzar. També tenim, a disposició de tothom qui ho desitgi, un llibre de signatures i 
dedicatòries enquadernat pels alumnes del centre per tal que pugueu deixar la vostra empremta. 
Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us atendrem amb molt de gust. Us adjuntem les nostres 
dades per tal de facilitar-vos la feina.

Col·legi d’Educació Infantil i Primària
El Gurri

Carrer Ramon Llull, 10
Mont-rodon, Taradell

08552 Barcelona
Tel. 938 800 407 
Fax 938 800 407

a/e: a8029283@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceipelgurri
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Comerç i educació

Nou espai comercial al centre del 
poble 
Aquesta tardor començaran les obres d’enderrocament de l’edifici del carrer de la vila núm. 16, 
actual emplaçament del Col.legi Sant Genís i Santa Agnès.

Al seu lloc, el planejament urbanístic hi preveu l’obertura d’un nou passatge que comunicarà 
el carrer de la Vila amb el Passeig de Domènec Sert a través de la planta baixa d’un edifici 
d’habitatges que donarà façana a aquesta avinguda i arribarà al carrer de la Vila flanquejat per 
altres dos edificis d’habitatges amb baixos comercials.

Aquest edifici tindrà, pel carrer de la Vila, l’alçada de planta baixa i dues plantes pis i pel Passeig 
Domènec Sert, planta baixa i tres plantes pis. 
En total, s’hi preveu la construcció de 13 habitatges de renda lliure i 3 en règim de protecció públi-
ca, amb un total de 1206 m2. Les plantes baixes concentraran uns 594 m2 de locals comercials i 
en el soterrani de tot el solar s’hi preveu la construcció de places d’aparcament.

Amb aquesta actuació s’ampliarà la zona comercial al centre del poble, cosa que afavorirà una 
major concentració comercial. A més, amb la imminent reforma de remodelació del casc antic, els 
taradellencs i taradallenques gaudirem d’un espai amb una major diversitat de productes, amb 
una integració espacial que afavorirà un espai de passeig i de lleure i una circulació que permetrà 
millorar l’accés alhora de realitzar les compres al poble. 

L’edifici del col.legi situat al carrer de la Vila desapareixerà per donar pas a un nou edifici situat al 
costat de la rectoria on ara hi ha els grups de Cicle  Mitjà i  Cicle Superior. Amb aquestes impres-
sionants i agosarades reformes l’escola concertada comença una nova etapa en un nou edifici 
que comptarà amb tots els equipaments necessaris per a acabar de completar un ensenyament 
de qualitat que ja fa anys que es porta a terme.

Les millores, qualitatives i quantitatives, es podrien resumir en una: un sol edifici que ubicarà des 
de l’etapa d’Educació Infantil fins a tota la Primària i que comptarà amb nous espais i aules equi-
pades amb tecnologia actual.

L’escola, d’una sola línia, seguirà amb el seu projecte educatiu, sempre al servei del poble i do-
nant una educació integral als infants.

Imatge en 3D del nou espai comercial, observant el nou passatge que comunicarà 
el carrer de la Vila amb el passeig Donènec Sert
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Tens ganes de moure’t?
fins l’1 de juny pots fer els 
tràmits i ser un voluntari 
europeu! 
Tens entre 18 i 30 anys? Tens ganes de viatjar, conèixer una altra cultura, una altra llengua, gent 
nova, amistats noves? Treballar en un projecte que t’interessi (medi ambient, joventut, esports, 
activitats amb discapacitats, infants...)? Vols a més a més que tot això no et costi ni un euro? 
El servei de voluntariat europeu és l’oportunitat que esperes!
La nova convocatòria s’acaba el dia 1 de juny, per marxar apartir del setembre. Consult9 les ofer-
tes de projectes a escollir al web de la Mancomunitat La Plana (www.mancoplana.cat).
Aquest és un projecte de la comissió europea de joventut que et permetrà fer una estada de 2 
mesos fins a un 1 any en un país europeu col·laborant amb una organització local tot fent tasques 
en un centre de salut, de medi ambient o moltes d’altres del camp social. 
El viatge, l’assegurança, l’allotjament, la manutenció, el transport local i el curs de llengua estan 
pagats per la comissió europea. A part tindràs mensualment uns diners de butxaca.
Si vols tirar endavant el voluntariat europeu només has de tenir en compte que ho has de pre-
veure amb uns mesos d’antelació per poder triar el projecte que més t’interessi i fer les gestions 
necessàries. Per tant, mou-te!
Els interessats heu de contactar amb l’oficina de Servei de Voluntariat Europeu de la Mancomuni-
tat La Plana (servei de joventut) de dilluns a divendres (excepte dimarts) de 9 a 13 hores al telèfon 
93 812 41 67 (ext.4), al correu electrònic projectesjoves@mancoplana.cat o presencialment al 
Carrer Maria Vivet, número 7, de Tona (al costat de la Sala La Canal).

Joventut
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Grups municipals

El dia 22 d’abril va tornar a ser un gran dia per Taradell, 
després d’uns mesos de reformes al Centre Cultural 
Costa i Font i més concretament a la biblioteca i al cafè, 
hem pogut reobrir definitivament tots dos serveis.
Ens sembla important destacar que han estat unes obres 
on no hem trobat el suport esperat del grup municipal 
d’ERC de Taradell. Sovint ens hem hagut d’escoltar per 
part d’aquest grup que nosaltres som gent que només 
pensem en les grans obres i no pensem en les persones. 
Davant d’aquesta opinió sempre hem respost el mateix: 
que potser la biblioteca, el centre cultural, la residència, 
les escoles bressol, el tanatori, la nova rotonda i en un 
futur la piscina i la “peatonalització” del centre de la vila 
no són obres pensades per a les persones de Taradell? 
O és que potser podríem donar els diferents serveis 
sense les obres necessàries per portar-los a terme?
Potser hi haurà qui pensarà que les grans infraestructu-
res s’haurien de deixar per a un altre moment en què la 
crisi econòmica estigui superada i és evident que sí, que 
ara cal tocar de peus a terra i els recursos econòmics de 
l’Ajuntament s’han de destinar a tirar endavant amb els 
serveis mínims. Però, i si expliquem que totes les obres 
portades a terme durant el 2009 i el 2010 han estat fi-
nançades amb diners que no provenen dels impostos 
municipals, sinó de aportacions de les diferents adminis-
tracions públiques? Per exemple, les obres d’ampliació 
de la biblioteca han estat finançades a parts iguals pel 
Ministeri de Foment de l’Estat i per la Diputació de Bar-
celona. I si expliquem també que aquestes aportacions 
eren finalistes i només es podien destinar a les inver-
sions que hem anat portant a terme aquests darrers 
anys i no a despesa corrent?
Fixeu-vos en les obres realitzades gràcies als fons es-
tatals de l’any passat i d’aquest: millores esportives 
(pista poliesportiva, piscina d’estiu i vestuaris del camp 
de futbol), millores de climatització i d’equipament del 
centre cultural i del casal d’avis, millores d’enllumenat 
de diversos carrers, millores de jardins i parcs, asfaltat-
ge de carrers... Totes han estat escollides per millorar 
el poble, per l’ús que en fem els taradellencs i priorit-
zant les que suposaven estalvi en la despesa corrent de 
l’Ajuntament. 

Grup municipal de CiU 

Un nou impuls per a l’esport de Taradell.
Ja fa temps que des del grup municipal d’ERC estem 
proposant la creació d’un Patronat Municipal d’Esports. 
En els darrers anys l’associacionisme en tots els camps 
com cultura, esport, lleure, etc. ha canviat molt. Ara més 
que mai calen grans esforços i es plantegen moltes di-
ficultats a l’hora de poder tirar endavant qualsevol tipus 
d’entitat associativa. L’èxit i el perdurar de les mateixes 
no només pot raure en el voluntariat de les persones 
que en formen part, ja que aquestes, moltes vegades, es 
veuen superades per les dificultats i càrrega que com-
porta la seva gestió diària (com tasques purament admi-
nistratives, o d’obtenció de recursos econòmics) en lloc 
de poder posar els seus preuats esforços en l’activitat 
pròpiament dita que desenvolupa l’associació.
Creiem que és totalment necessari el suport i l’empara 
de l’administració local, garantint el futur d’aquestes acti-
vitats i entitats, per tal que els seus responsables puguin 
fer un salt de qualitat definitiu en el servei que donen.
Finalment en els darrers mesos l’equip de govern ha ex-
pressat la seva predisposició a endegar la creació d’un 
patronat municipal d’esports, entomant així la nostra 
proposta. Ens permetem fer-vos cinc cèntims del que 
proposem a l’entorn de l’esport per al nostre poble:
- És necessària la creació d’un patronat municipal 
d’esports com a fundació pública amb l’objectiu de pro-
mocionar l’activitat física i esportiva de la població, fent 
arribar a tots els ciutadans la possibilitat de la pràcti-
ca d’esports, potenciant l’esport femení, i sobretot en 
aquells col·lectius que en tenen risc d’exclusió.
- El patronat farà la gestió de les instal·lacions esportives 
que seran municipals així com el pressupost municipal 
dedicat a l’àrea d’esports.
- Aquest patronat estarà representat per càrrecs electes 
municipals, com és el regidor d’esports, i per un consell 
d’entitats esportives format per tots els representants 
de clubs i associacions esportives del municipi.
Així el patronat haurà de fer les següents tasques :
1. La confecció i desenvolupament de programes 
d’activitats físiques i esportives per a tots els sectors de 
la població promocionant entre d’altres:
Activitats físiques bàsiques per a nens i nenes sense 
exclusió de gènere.
Activitats per a joves de caire esportiu, recreatiu i de 
lleure.
Activitats per a adults
Activitats per a la gent gran per a la millora de la seva 
qualitat de vida.
2. Oferir a tota la ciutadania un ventall d’activitats. . .
Les restriccions que ens marca l’equip de govern, 
responsable d’aquest butlletí, ens impedeixen inclo-
ure aquí la totalitat de la nostra proposta esportiva. 
Podeu consultar l’article íntegre a la nostra web:
www.esquerra.cat/taradell.

ERC Taradell
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Plens municipals

PLE DEL 3 DE DESEMBRE DE 2009

Aprovació inicial de modificació de crèdits del pressupost 2009

Aprovar ratificar l’aprovació dels Plecs per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica a 
l’Ajuntament de Taradell 

Aprovar la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals

Aprovar donar de baixa els crèdits dels deutors i obligacions reconegudes del pressupost 2009

Aprovar donar suport al manifest “25 de novembre de 2009: Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones”

PLE DEL 28 DE GENER DE 2010

Aprovació inicial del pressupost general del 2010, bases d’execució i plantilla de personal

Aprovació inicial de l’ordenança municipal del tipus reguladora del lliure accés a les activitats de serveis 
i el seu exercici en el nostre terme municipal

Aprovar ratificar l’aprovació de l’esborrany de conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i 
l’Ajuntament de Taradell per la contractació de serveis de telecomunicacions

Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Taradell relatiu a la conservació i manteniment de la rotonda d’accés al barri de Mont-rodon, a la ctra. 
B-5306

Aprovar l’adjudicació provisional de la licitació per subhasta electrònica per la contractació del subminis-
trament d’energia elèctrica a l’Ajuntament de Taradell

Aprovar la resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador núm. 12/2009, per infracció de 
l’ordenança municipal de tinença d’animals

Aprovar el suport al “Manifest en contra del cobrament dels rescats a esportistes en el medi natural” 

PLE DE L’11 DE FEBRER DE 2010

Aprovar la rectificació d’errors detectats en el text refós del POUM

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de les instal·lacions d’antenes, aparells de 
climatització i altres elements assimilables a l’exterior dels immobles de Taradell

Aprovar la creació i imposició inicial del preu públic del servei de teleassistència i aprovació de 
l’ordenança fiscal reguladora

Aprovar ratificar l’aprovació de les actuacions municipals a incloure en el Fons Estatal d’Ocupació i 
Sostenibilitat Local (FEOSL)

Aprovació inicial del Pla de Protecció Civil de Taradell

Aprovar l’adjudicació provisional (lot 4 sublot 9) de la licitació per subhasta electrònica per la contracta-
ció del subministrament d’energia elèctrica a l’Ajuntament de Taradell

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

A favor     En contra         Abstenció

(2 membres)
(3 membres)
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Adreces i telèfons d’interèsAdreces i telèfons d’interès

Ajuntament de Taradell

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

Centre Cultural

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

Educació

Escoles bressol

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

Escoles

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

Altres ensenyaments

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


