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Editorial
Estimats taradellencs/ estimades taradellenques,
Us fem arribar un nou exemplar del butlletí municipal on es recullen les principals
actuacions, projectes i activitats que s’han portat a terme des de l’Ajuntament.
En uns moments convulsos i difícils com mai és quan veiem a Taradell la força
de les persones. Quan les circumstàncies econòmiques, polítiques i socials
estan en una situació tan crítica, veiem a Taradell un teixit social actiu, amb imaginació i creativitat, i sobretot amb il·lusió. Des del consistori lluitem per ser una peça més d’aquest engranatge que té un repte de gran magnitud. Amb el camí de la solidaritat, que Taradell sempre ha demostrat,
el treball, el bon fer i la bona convivència tirarem endavant, no pas sense patir, però sí que amb esperança
de viure en un poble cada vegada millor. Per sort o per desgràcia el benestar de les persones i fins i tot les
seves necessitats bàsiques es posen en entredit en un moment on la situació econòmica és tan dolenta.
Taradell és un exemple clar d’un poble que genera contínuament valor i valors per a la seva gent i per a la
gent de fora: tantes activitats i de tanta qualitat, un teixit empresarial i comercial que està lluitant per fer les
coses millor i adaptar-se als nous temps i uns serveis públics que es mantenen amb una alta qualitat. Tot
això s’ha de conservar, mantenir, millorar i projectar a un futur proper que, de ben segur, se’ns presentarà
amb noves oportunitats i reptes.
L’Ajuntament ha d’estar i està al costat de la gent. S’han dotat i invertit més recursos que mai per a ajudar
als qui més ho necessiten. S’han mantingut, amb difícils i a vegades dures decisions de gestió i organització, els serveis públics propis d’un poble de qualitat, tant a la via pública com als locals públics culturals,
educatius i socials. S’ha seguit donant suport a les entitats i a l’associació de botiguers amb les bones idees
i projectes que tiren endavant. Però no amaguem el fet que estem en els moments en els que el voluntariat,
la solidaritat, l’ajuda desinteressada i el treballar pel bé comú ens és més necessari que mai. A Taradell no
volem perdre totes les coses bones que tenim, que són moltes i, si seguim així, ho posarem al servei dels
petits que van pujant.
Amb aquest butlletí es nota el ritme del poble, conscients que els projectes públics municipals són només
aquesta peça més d’un entramat social i de projecte que tots ens estimem i valorem. Us fem un resum dels
principals projectes municipals que han vist la llum durant aquest any. La majoria d’ells són fruit d’un esforç
que ve de més enrere, fins tot de l’antic equip de govern, al qual agraïm una vegada més la bona feina,
l’esforç i el servei que varen fer al poble. S’inclouen projectes d’infraestructures com el camí recentment
arranjat que connecta la Casanova del Conier amb la masia del Colomer, una mirada al ja ben acabat barri
de Mont-rodon, a les millores en l’enllumenat i també projectes socials, actuacions fetes juntament amb
els botiguers i les entitats per dinamitzar l’activitat comercial on destaca la campanya de Nadal original i
que s’ha agafat amb moltes ganes. Es valoren i promouen també equipaments municipals com l’Escola de
Música i serveis al ciutadà com la nova aplicació de l’Ajuntament per a dispositius de telefonia mòbil.
Això és una mostra del contingut d’aquest butlletí que esperem que sigui del vostre gust i que, al capdavall,
ens faci sentir encara més orgullosos del poble.
Desitjo que hagueu passat unes bones festes i que aquest any comenci amb més ganes i il·lusió que mai,
que sens dubte és el millor que hi podem posar tots junts.
Jordi Baucells Colomer
Regidor de Governació, Àrea Econòmica, Medi Ambient i Pagesia.
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Eleccions autonòmiques 2012
CANVIS EN LES SECCIONS
CENSALS
En les eleccions del passat 25 de novembre es va aplicar a Taradell una nova distribució censal.
El canvi es va produir per agilitzar el procés de votació, ja que fins ara, algunes meses tenien
un cens molt elevat de gent fet que comportava que es produïssin cues considerables a l’hora
d’exercir el vot. A més, el nombre de votants assignat a diverses meses excedia el permès.
Anteriorment, Taradell tenia un únic districte i dues seccions censals que dividien el poble aproximadament a l’eix nord-sud delimitat pel carrer de la Vila. Cada una d’aquestes seccions tenien 3 i
4 meses respectivament que es diferenciaven entre elles en funció de la inicial del primer cognom.
La nova distribució, ha mantingut un únic districte però ha passat a tenir 4 seccions censals tal i
com es pot veure en el plànol adjunt.
Cadascuna d’aquestes seccions està composta per 2 meses, en funció de si la inicial del primer
cognom està entre la A i la K, o bé entre la L i la Z. Així doncs s’ha passat de tenir 7 meses a
tenir-te 8.
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Eleccions autonòmiques 2012
PARTICIPACIÓ HISTÒRICA A
TARADELL
El diumenge 25 de novembre un total de 4.645 taradellencs i taradellenques van estar citats a les
urnes per escollir els representants al Parlament català.
La participació registrada, del 80,65%, és la més alta mai assolida a Taradell en unes eleccions
catalanes, fet que va evidenciar la transcendència de la jornada.
Convergència i Unió va ser la força política més votada, un total de 2.102 vots,que representen
un 56,44%. La formació va tenir més suport que en les eleccions del 2010, on van obtenir 1.749
vots (52,82%).
ERC va obtenir un total de 847 vots, un 22,74%. Fa dos anys va tenir 279 vots (8,43%), recuperant així la segona posició en quant a nombre de vots.
Pel que fa a Solidaritat Catalana per la Independència, va ser la tercera opció més votada amb
176 vots (4,72%). Fa 2 anys van obtenir 521 vots (15,74%).
La quarta força més votada va ser ICV amb 122 vots (3,27%). Per darrera es va situar la CUP
amb 121 vots (3,24%). El Partit Popular en va obtenir 119 (3,19%). El PSC 90 vots (2,41%). Ciutadans 43 vots (1,15%). Altres forces polítiques un total de 64 vots, entre elles PxC amb 45 vots.
Hi van haver 30 vots en blanc i 22 nuls.

Taradell 2010

Taradell 2012
Partits

Vots

%

Partits

Vots

%

CIU

1.749

54,22

Sí

521

16,15

Esquerra

279

8,65

PSC

154

4,77

ICV-EUiA

115

3,56

P.P.

99

3,07

PxC

92

2,85

RI.cat

57

1,77

21

0,65

CIU

2.102

56,44

ERC-Cat Sí

847

22,74

SÍ

176

4,72

Eb-CenB

3,27

DES DE BAIX

12

0,37

3,24

PACMA-ANIMALISTA

9

0,28

C´s

7

0,22

ICV-EUiA

122

ICV-ALTERNATIVA
D’ESQUERRES

121

P.P.

119

3,19

EV-GVE

6

0,19

PSC

90

2,41

PxC

45

1,2

PIRATA.CAT

5

0,15

C’s

43

1,15

PDLPEA

4

0,12

PACMA

8

0,21

P.O.S.I

4

0,12

PIRATA.CAT

6

0,16

PRE-IR

4

0,12

EB

5

0,13

PUM+J

2

0,06

VD

3

0,08

ALTERNATIVA DE
GOVERN

2

0,06

UPyD

3

0,08

CORI

1

0,03

U.C.E.

2

0,05

UPyD

1

0,03

FARTS.CAT

2

0,05

PH

1

0,03

100%

Escrutat

Vots comptabilitzats:

3.746

80,65%

Vots comptabilitzats:

3.259

70,24%

Abstencions:

899

19,35%

Abstencions:

1.381

29,76%

Vots nuls:

22

0,59%

Vots nuls:

33

1,01%

Vots en blanc:

30

0,8%

Vots en blanc:

81

2,49%

Escrutat

100%
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Urbanisme
L’ABANS I DESPRÉS DEL
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Urbanisme
BARRI DE MONT-RODON

DETALLS DE L’EXECUCIÓ
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Urbanisme
ASFALTAT DEL
CAMÍ DE LA
CASANOVA DEL
CONIER FINS EL
COLOMER

El camí de la Casanova del Conier té una longitud de 3.410m i forma part dels camins més importants des del punt de vista comarcal perquè
actua com a drecera o alternativa a carreteres
i també serveix com a vertebrador del territori.
En aquest sentit és un dels tres camins del nostre municipi que formen part del Pla de camins
del Consell Comarcal d’Osona.
Aquesta via és la continuació del Vic - Mont-rodon i permet la connexió ràpida amb Tona, fent
drecera i essent alternativa a la C-17, a més de
donar accés a diversos masos de la zona.
Era un camí amb ferm de terra amb força forats
que per la intensitat de trànsit que presenta és
fa difícil de mantenir. Hi ha alguna petita infra-
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estrucura que cal repassar i netejar així com
també construir-ne alguna de nova. L’actuació
que s’ha fet és en el tram traçat dins el terme
de Taradell, uns 2205 m, on el camí és de terra
i 190 m del camí del Quadre de Malla, 2395 m
en total.
L’actuació ha consistit en repassar el camí, netejar i fer cunetes, revisar i netejar les obres de
drenatge que hi havia, reparar les deteriorades
i construir-ne de noves.
El cost de l’obra és de 128.136 euros dels
quals 64.068 euros provenen d’una subvenció
del PUOSC atorgada al Consell Comarcal i la
resta, un 50%, ho assumeixen entre els veïns
que termenegen amb el camí, 51.254,40 euros
i l’Ajuntament 12.813,60 euros.

Medi Ambient
PACTE D’ALCALDES I
D’ALCALDESSES PER
L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)

Taradell és un dels municipis adherits al Pacte
d’alcaldes i d’alcaldesses, una iniciativa de la
Unió Europea contra el canvi climàtic i a favor
de l’estalvi i l’eficiència energètica.
Amb la signatura del Pacte, el municipi s’ha
compromès a rebaixar les emissions de CO2
en un 20% abans de l’any 2020. El CO2 i els
altres gasos d’efecte hivernacle generats per
l’activitat humana tenen un paper important en
l’escalfament global i el canvi climàtic.
Els gasos d’efecte hivernacle són generats per
sectors molt diversos, com per exemple la indústria i la producció elèctrica, però també per
activitats pròpies dels municipis, com ara l’enllumenat públic, el funcionament dels equipaments municipals o el tractament de residus.
Arran de l’adhesió al Pacte, Taradell ha redac-

tant un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
(PAES), que fa un inventari de les emissions de
CO2 del municipi i que defineix les actuacions
necessàries per rebaixar el consum d’energia i
les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per
redactar-lo l’Ajuntament ha comptat amb el suport de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona.
Juntament amb Taradell ja hi ha uns 4.000 municipis d’arreu d’Europa adherits al pacte, dels
quals uns 170 són de la província de Barcelona.
Per a més informació, podeu consultar:
http://www.energyformayors.eu/ca/covenantof-mayors
http://www.diba.es/web/mediambient/Pactealc
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Medi Ambient
RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC
L’Ajuntament de Taradell ha continuat apostant per la instal·lació de tecnologies eficients a
l’enllumenat públic, tal i com porta fent aquests
darrers anys. L’any 2012 ha portat a terme un
conjunt d’accions amb fons propis i amb l’ajuda de dues subvencions, la de l’ICAEN (Institut
Català d’Energia) i la de la Xarxa de municipis
de la Diputació de Barcelona.
La despesa total de la inversió realitzada és
de 47.206€ amb IVA inclòs, dels quals 22.202€
han estat subvencionats.

ACTUACIONS PORTADES A TERME
Carretera de Balenyà
Carretera de Balenyà, entre la rotonda de l’Atlàntida i els semàfors. Substitució de 30 punts
de llum de vapor de mercuri de 250 W per punts
de llum d’halogenurs metàl·lics de 70 W, amb
un estalvi de potència de 22.680 kWh/any.

Situació anterior
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Situació actual

Situació anterior

Situació actual

Medi Ambient

Situació anterior

Situació actual
Carrer de la Vinya d’en Pallassa i tram del carrer de l’Església
Carrer de la Vinya d’en Pallassa i el passatge entre el carrer de l’Església i l’avinguda de
Mossèn Cinto Verdaguer.
Substitució de 4 punts de llum de vapor de mercuri de 250 W per punts de llum de vapor de
sodi d’alta pressió de 70 W, canviant l’equip i
el pàmpol.
Substitució de 13 punts de llum de vapor de
mercuri de 125 W per punts de llum de vapor
de sodi d’alta pressió de 50 W, canviant l’equip
i el pàmpol. Amb aquest canvi, a més, es pretén estalviar també en avaries, ja que aquests
punts de llum no eren massa estancs i amb la
pluja s’espatllaven sovint.

Situació anterior

Situació actual
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Medi Ambient
Passeig de les Pinediques
Des del final de l’avinguda del Montseny fins
davant de l’escola. Substitució de 30 punts de
llum de vapor de mercuri de 125 W per punts
de llum de LED de 30 W, canviant l’equip i el
pàmpol.
Aquesta actuació és pionera pel què fa a la implementació de llums LED a Taradell.

Situació anterior

Situació anterior

Situació actual
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Situació actual

Medi Ambient
Passatge del Casino i passeig de l’Alcalde Joan
Reig
Substitució de 7 punts de llum de vapor de mercuri de 125 W per punts de llum de vapor de
sodi d’alta pressió de 50 W, canviant l’equip, el
pàmpol i el braç de la llumenera

Situació anterior

Situació actual

Situació anterior

Situació actual
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Medi Ambient

Situació anterior
Tram passeig de Domènec Sert i cap a la carretera de Mont-rodon
Passeig de Domènec Sert des de la Plaça i seguint fins baixar per la carretera de Mont-rodon amb
el passeig de Sant Genís. Substitució de 12 punts de llum de vapor de mercuri de 250 W per punts
de llum d’halogenurs metàl·lics de 70 W, canviant l’equip i el pàmpol.

Situació actual
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Situació anterior

Medi Ambient
Entorn de la plaça de les Eres
Dos punts de llum al cantó de l’Ajuntament i els dos oposats, a l’altra cantó
de la plaça. Substitució de 4 punts de
llum de vapor de mercuri de 250 W per
halogenurs metàl·lics de 70 W, canviant l’equip i el pàmpol.
Banda del carrer de Sant Sebastià.
Substitució de 3 punts de llum de vapor
de mercuri de 250 W per halogenurs
metàl·lics de 70 W, canviant l’equip, el
pàmpol i el braç.

Situació anterior

Situació anterior

Situació actual

Situació actual

15

Medi Ambient
EVOLUCIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARADELL
L’actual enllumenat públic de Taradell consta
de 1.782 punts de llum amb una potència instal·
lada de 254,73 KW. Aquestes dades, però, no
són estables en el temps, ja que,per una banda
s’urbanitzen zones noves (augment de punts
de llum i per tant de potència instal·lada) i per
altra banda es fan actuacions d’eficiència energètica (i disminueix la potència instal·lada).

En les gràfiques següents es mostra l’evolució
del consum, el cost total de l’energia i l’increment del cost de l’energia per kWh consumit de
les instal·lacions d’enllumenat públic de Taradell des de l’any 2005 fins ara (les dades del
2012 són una estimació amb dades reals fins
a octubre).

Gràfica: Consum elèctric d’energia de l’enllumenat (kWh/any)

Veiem que la tendència general del consum elèctric és la disminució, excepte entre els anys
2007 i 2008 en què es va registrar un augment a causa de la incorporació de diversos quadres
d’enllumenat públic i, per tant, d’un augment de punts de llum: travessera de les Sitges, sector
fàbrica Iglesias, rotonda del Tanatori...

16

Medi Ambient
Gràfica: Preu de l’energia (euros/kWh)

En aquesta gràfica s’observa l’evolució del preu per cada kw/h de consum. S’observa clarament
l’increment lineal que ha sofert l’energia elèctrica que ha augmentat els darrers set anys un 64,18%
Gràfica: Cost elèctric de l’enllumenat (euros/any)

En la gràfica de cost elèctric de l’enllumenat es pot veure com amb les actuacions realitzades per
disminuir el consum elèctric de l’enllumenat i davant del fort increment del cost de l’electricitat s’ha
aconseguit esmorteir i pràcticament estabilitzar el cost anual de l’energia elèctrica (malgrat que
s’han incrementat els punts de llum).
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Serveis socials i Ciutadania
LA FUNDACIÓ VILADEMANY
GESTIONARÀ SET PISOS
DESTINATS A PERSONES AMB
RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Davant de determinats col·lectius socials que
per diverses raons tenien dificultats en l’accés
a l’habitatge, l’any 2005 ADIGSA (actualment
Agència d’Habitatge de Catalunya) va construir
en uns terrenys cedits pel municipi l’edifici
de protecció oficial ubicat al passeig del
Pujaló, núm. 1-3. Eren un total de vint-i-un
pisos destinats a promoure i facilitar l’accés
a l’habitatge de caràcter temporal, mitjançant
concurs, entre els joves de Taradell. D’aquests
pisos, de dos se’n va cedir l’ús a l’Ajuntament de
Taradell per donar sortida a col·lectius socials
en caràcter d’urgència.
A finals de 2007 alguns pisos havien quedat
buits i és per això que es va ampliar la cessió
en dos pisos més a efectes d’atorgar l’accés
a l’habitatge amb caràcter temporal a aquelles
persones amb manifesta situació de risc
d’exclusió social.
A principis d’aquest any 2012 es van tornar
a treure a concurs els nou pisos que havien
quedat vacants. Sis els varen ocupar les
persones que en van fer la sol·licitud i dels tres
restants l’Ajuntament en va demanar la cessió
també per a usos socials.
Finalment, el passat mes de novembre es va
formalitzar un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Taradell i la Fundació Vilademany per tal que a partir de gener de 2013 i
durant un període de quatre anys sigui la Fundació la que assumeixi la gestió d’aquest total
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de set habitatges de protecció oficial destinats
a persones amb manifesta situació de risc d’exclusió social, amb manca d’autonomia personal i que necessiten prestacions socials. Amb
aquest conveni l’Ajuntament aportarà 7.000
euros (1.000 per habitatge) a la Fundació Vilademany per a la seva gestió. El conveni facilita
que les persones usuàries que hi accedeixin
s’estalviïn haver de passar pel procés d’adjudicació d’Adigsa, puguin fer front a un lloguer
econòmic i a més, si ho requereixen, la Fundació els pugui oferir serveis complementaris per
tal de garantir les necessitats bàsiques, com
ara l’alimentació, la higiene i la salut.

Serveis socials i Ciutadania
LES ASSOCIACIONS DE GENT
GRAN DE LA MANCOMUNITAT
LA PLANA PARTICIPEN D’UNA
JORNADA DE TREBALL

Les associacions de gent gran d’Aiguafreda,
dels Hostalets de Balenyà, de Santa Eulàlia de
Riuprimer, de Sant Miquel de Balenyà-Seva,de
Taradell i de Tona es van reunir el passat dilluns
19 de novembre a la seu de la Mancomunitat La
Plana amb l’objectiu de compartir experiències
entre les diverses entitats de gent gran.
Un total de 21 persones grans, que encapçalen
les juntes del diferents casals i associacions,
van reflexionar sobre els espais de què
disposen, de les activitats que organitzen, dels
horaris, de la participació o dels documents de
registre que s’utilitzen, entre altres temes.

Aquesta jornada de treball, impulsada pel
programa de dinamització de gent gran de
la Mancomunitat La Plana i amb el suport
tècnic de la Diputació de Barcelona, ha
rebut valoracions molt positives per part
dels participants, els quals van demanar
que aquests espais de treball conjunt tinguin
continuïtat.

Al mateix temps es va escollir Pere Sanyé, de
Tona, com la persona que representarà la gent
gran en el Consell de Participació de polítiques
socials de la Mancomunitat La Plana que es va
contituir el passat 12 de desembre.

19

Serveis socials i Ciutadania
CELEBRACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DELS DRETS
DELS INFANTS
AMB MOLTA PARTICIPACIÓ

Taradell, conjuntament amb la Mancomunitat
La Plana, va voler celebrar el Dia internacional
dels drets dels infants amb un conjunt d’activitats destinades als infants i a les seves famílies.
L’acte es va realitzar al Centre Cultural Costa i
Font i va començar a les 11 del matí amb un esmorzar i un seguit d’activitats com maquillatge
de cares, per on van passar una cinquantena
de nens i nenes, un mural per poder fer dibuixos en relació als drets dels infants i un Memory
per pintar i jugar.
A les 12, la regidora de Serveis Socials, Lluïsa Sañé, va donar la benvinguda al centenar
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de persones que van assistir a l’acte. Seguidament els infants del Puntal – Centre Obert de
Taradell van llegir el manifest del Dia internacional dels drets dels infants, en el qual també
van afegir-hi els seus compromisos. Tot seguit
va actuar l’Esbart Sant Genís de Taradell.
A la 1 del migdia va finalitzar l’acte, moment en
el qual els assistents van rebre de mans dels
infants del Centre obert un calendari de l’any
2013 amb una còpia del manifest.
L’objectiu d’aquesta jornada és recordar els
drets i deures dels infants i promoure valors
com la convivència, la salut, l’educació, etc.

Joventut
ENFORMA’T:
projecte
d’orientació laboral i formació
ocupacional

Enforma’t és un projecte, promogut per la regidoria de Joventut i la Mancomunitat la Plana, d’orientació laboral i de formació ocupacional en diferents sectors del mercat laboral
adreçat a les persones joves que no treballen
en aquests moments.
El programa va adreçat a joves que estiguin
en situació d’atur o inactius (inscrits al SOC)
d’entre 16 i 25 anys i té com objectiu posar a
l’abast de les persones joves demandants de
feina un seguit de recursos d’orientació que les
situïn en una posició millor per a la recerca de
feina. Així mateix, s’ofereix la possibilitat de rebre una formació especifica professionalitzada
per tal de millorar les possibilitats d’ocupació.
El procés de formació s’articula a través de diferents mòduls de formació general (recursos per
buscar feina, anglès per treballar...) i ocupacional (itineraris) que ajudaran al jovent a definir
i orientar el seu projecte professional i podran
obtenir alguns certificats / titulacions oficials.

SERVEIS DE
JOVENTUT “EL
PUNTAL”
“El Puntal” és un servei d’orientació i informació juvenil sobre àmbits d’interès general adreçat a joves de 12 a 30 anys.
Aquest servei ofereix, als joves, una informació actualitzada dels temes que els afecten:
serveis i entitats adreçats al col·lectiu, estudis,
treball, participació, cultura, lleure i esports,
salut, habitatge, entre altres temes del seu interès; a banda de posar a la seva disposició un
seguit de material i recursos.
El servei també té per objectiu assessorar els
joves en aquells temes que tinguin dubtes o
ajudar-los a impulsar les seves idees o iniciatives.
L’espai compta amb una aula d’estudi que disposa de tot el material necessari per al mateix
(connexió wifi, taules per a fer treballs en grup
i/o individualment i servei d’impressió) i una
aula TIC, equipada amb 4 ordinadors connectats en xarxa, amb accés a Internet de forma
totalment gratuïta.

Els 3 itineraris que es faran són:

Dades de contacte:

- Sector atenció a les persones: aquest inclou
formació en “Atenció sanitària immediata nivell
II”, “Dinamització d’activitats esportives i de
lleure” i “Monitor/a de menjador i transport escolar”.
- Sector serveis: formació en “Auxiliar de cambrer/
a”,“Atenció al públic” i “Manipulador/a d’aliments”.
- Sector industrial: formació en “Carnet
operador/a carretó/elevador” i “Mosso/a de magatzem”.

C/ Ramon Pou, 101
T. 938 126 737 Fax. 938 126 921
elpuntal@taradell.cat
FACEBOOK: Espai Jove “El Puntal”
Horari:
Divendres de 17:00 a 20:00 hores

L’Itinerari d’Atenció a les persones es realitzarà
a Taradell al Centre Cultural Can Costa i Font,
els dilluns, dimecres i divendres al matí. I en els
tres itineraris hi participaran 9 joves del municipi.
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Biblioteca Antoni Pladevall
CLUB DE
LECTURA
JOVE
El Club de lectura jove és una trobada oberta a
tots els joves d’entre 13 i 16 anys amb ganes de
compartir el gust per la lectura.
Es tracta de llegir quatre llibres durant l’estiu i
trobar-nos un dia per comentar-los.
No és cap acte “acadèmic”, és simplement una
tertúlia entre amics!!!
La tria dels 8 llibres, quatre per a cada grup
d’edat: categoria 13-14 i 15-16 ens la proporciona, cada any, el Consell Català i l’Associació
Catalana del Llibre Infantil i Juvenil a través del
premi Protagonista Jove
(http://www.clijcat.cat/consell/catala/protagonista.php), amb el propòsit d’estimular la lectura
d’imaginació entre els nois i les noies. D’aquesta
tria n’han sortit guanyadors, llibres com: Els jocs
de la fam, El desert del gel, El noi del pijama de
ratlles ...
La Biblioteca us proporciona el lot de llibres que
podeu tenir durant tot l’estiu i el dia de la trobada
ens els retorneu. Per tant, ja veieu que esteu en
bones mans i que no us heu de preocupar per
res!!!
Pel què fa a la metodologia de l’activitat, primer
comentem una mica cada llibre: què ens ha
agradat i què no, si hi ha algun detall que ens
ha cridat l’atenció, si en general les lectures ens
han agradat o n’hi ha alguna que se’ns ha indigestat un xic; després votem quin és el que més
ens ha agradat i quin el que menys; a continuació juguem a un joc de preguntes i respostes on
els protagonistes som nosaltres, els llibres i les
seves històries i personatges i, per acabar, ens
recomanem algunes lectures mentre ho remullem amb un bon berenar.

·
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En Bernat Cedó, la Núria Verdaguer, en Pep Cunill, en Joan Casulleras, en Jaume Cunill, en Mohamed Ettaybi, L’Oriol Coromina i l’Arnau Molist
foren els grans protagonistes del Club de lectura
jove 2012.
Des de la Biblioteca us animem a participar-hi!!!
Si ja tens clar que hi vols participar el proper estiu, vine i apunta’t com més aviat millor!!!!

Educació
ESCOLA DE
MÚSICA DE
TARADELL:
L’Arpa

de Londres, que va comprovar que les fibres
nervioses que connecten els hemisferis cerebrals
(que intercanvien informació recíprocament) són
més gruixudes i estan més desenvolupades en els
músics, que en altres persones. Això vol dir que
estimula l’emoció, la capacitat artístico-musical
i espacial, de l’hemisferi dret, i el llenguatge i les
operacions logístiques, com les matemàtiques, de
l’hemisferi esquerre.

ELS
BENEFICIS DE
LA MÚSICA

Un altre estudi realitzat és el que es va anomenar
efecte Mozart, que demostra que quan una persona
escolta la música de Mozart augmenta l’energia
cerebral, el rendiment intel·lectual i l’habilitat per
visualitzar i imaginar formes espacials. Segons
aquest estudi, que van experimentar el 1993 la
psicòloga Frances Rauscher i el neurobiòleg Gordon
Shaw en dos grups de persones, en què un grup
escoltava música de Mozart i l’altre estava en silenci,
el grup que escoltava la música de Mozart va obtenir
un resultat traduït a l’escala del coeficient intel·lectual
de 8 a 9 punts superiors a l’altre grup.

Ja en temps antics, la música era considerada com
un element dotat de poder màgic i curatiu. El que és
cert és que la música té capacitat per influir en l’ésser
humà en tots els aspectes, biològic, fisiològic, psicològic, intel·lectual, social i espiritual.
Tant l’audició com la pràctica de la música
afavoreixen les connexions neuronals que
incrementen la concentració, desenvolupen les
habilitats matemàtiques i afavoreixen l’aprenentatge
d’idiomes.
Exercita reflexos i desenvolupa el ritme, estimula
la memòria, l’atenció, la inventiva i la concentració.
Als infants, els permet expressar la seva intuïció i
fantasia.
Produeix un efecte de relaxació en moments
d’irritabilitat, estimula l’activitat grupal, permet
expressar sentiments, emocions, estats d’ànim i
augmenta la sensibilitat afectiva. Estimula la disciplina
del qui la practica i afavoreix l’expressió lliure i, per
tant, la seva autonomia i autoestima.
No pot haver-hi una educació integral sense la
música, ja que contribueix a despertar el sentiment
estètic i la creativitat.

Tots tenim una intel·ligència musical i un cert sentit
o gust musical, que és una capacitat innata i que
com tota capacitat humana pot estar més o menys
desenvolupada, pot atrofiar-se o pot ser estimulada
i perfeccionar-se.
A la nostra escola de música es coneixen molt bé els
beneficis que dóna el fet d’estudiar aquesta disciplina.
A Taradell tenim una escola reconeguda i de qualitat
que acull el nivell educatiu de grau elemental. Tenim
alumnes sense límit d’edat que s’organitzen en
diferents grups d’aprenentatge. L’escola ofereix
l’aprenentatge de catorze instruments diferents:
piano, guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria,
contrabaix, acordió, acordió diatònic, violí, violoncel,
flauta travessera, saxo, clarinet i trombó. També
comptem amb diverses formacions musicals:
una banda mixta La Tarabanda, una banda
infantil Banda tard un grup de combos adults i
un de combos joves i un grup de folk.
Si us agrada aquest món, veniu-nos a conèixer!

El processament de la música ajuda a activar els
hemisferis cerebrals, segons l’estudi del doctor
Richard Frackowiak de l’Institut de Neurologia
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Esports
Renovació del
paviment
del pavelló
municipal
A final d’agost van finalitzar les obres de substitució
del terra del pavelló municipal i amb aquesta
renovació es va empendre una nova temporada
de les activitats esportives que s’hi desenvolupen.
Les obres van començar el mes de juliol i varen
substituir el parquet que hi havia, que es trobava
molt deteriorat, per terratzo, un material que
requereix d’un menor manteniment i que és més
avantatjós per a la pràctica del patinatge i l’hoquei.
Les obres han tingut un cost aproximat de 40.000€,
finançats íntegrament a través del sobrant del
crèdit sense interessos que va
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concedir la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament,
destinat a equipaments esportius i que s’ha destinat
a finançar part de la nova fase de construcció de
l’Espai d’aigua i aquesta intervenció del pavelló.

Promoció econòmica
S’EDITA UN
PLÀNOL
TURÍSTICCOMERCIAL

A TARADELL,
UN COMERÇ
ACTIU

L’Ajuntament de Taradell, conjuntament amb
l’Agrupació de Botiguers de Taradell, ha editat
un fulletó amb l’objectiu de fer notar als taradellencs i mostrar als visitants l’àmplia varietat
de comerços i serveis que hi ha al municipi.

Immersa en una frenètica activitat, l’Associació
organitza les fires de liquidació d’estocs, cursos
de formació, campanyes de fidelització i captació.
A part promociona el comerç associat a través de
la guia comercial i turística i realitza campanyes
publicitàries per posicionar la seva marca.

La publicació inclou una llista dels comerços
i serveis, bars, restaurants i establiments associats a l’Agrupació de comerciants amb les
seves dades de contacte. També compta amb
un mapa de situació de cada establiment i separa d’una banda els carrers de més concentració comercial de la resta.

A la primavera va tenir lloc la campanya “Tocapremis, Toca-tapes” amb una gran acollida
entre els clients però també una extraordinària
implicació del comerç, serveis, lleure i restauració
del municipi. Aquesta campanya evidencià, la
consolidació de l’Associació de Comerciants
en la promoció econòmica del municipi i reiterà
el rumb d’unitat del comerç de Taradell per
promocionar-se i esdevenir la opció de compra
dels taradellencs.

En el plànol també hi ha situats els principals
equipaments del poble, els llocs d’interès i
les zones de picnic.

Al llarg de l’any, l’Associació de Comerciants
de Taradell conjuntament amb l’Ajuntament,
ha portat a terme una sèrie de campanyes de
dinamització comercial per tal de promocionar el
comerç i incentivar la compra al municipi.

Des de principis de desembre, s’ha impulsat una
sorprenent campanya per premiar la fidelització
del client anomenada “COMPRA A TARADELL i
emporta’t 3.000€ en premis i 2.000€ per gastar-te
en un sol dia.”
A banda, amb el lema “Una hora per comprar, una
hora per jugar”, els establiments adherits a l’ABT
han repartit uns tiquets entre els seus clients que
han permès que els nens i nenes de 4 a 12 anys,
gaudissin els dies 22, 23 i 24 de desembre del
servei d’entreteniment infantil, situat al Centre
Cultural Costa i Font, on podien realitzar activitats
tan diverses com tallers de cuina, de nadales i
danses, de titelles amb materials reciclats, etc.
El servei d’entreteniment infantil acaba la seva
activitat el dia 5 de gener amb una cercavila
nadalenca pels carrers de Taradell en la qual
acompanyen el premiat de la campanya en
la ruta pels diferents establiments comercials
per gastar-se els 2.000€.
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Comunicació i noves tecnologies
NOVA APLICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
TARADELL PER A IPHONE I ANDROID

El passat mes d’agost l’Ajuntament va posar a disposició de tota la ciutadania, una nova aplicació
per a dispositius mòbils IPhone i Android. L’aplicació és gratuïta i es pot descarregar a través de
l’Apple Store o l’Android Market als enllaços que es troben al final de l’article. L’aplicació compta amb
l’informació referent a l’actualitat del municipi i a l’agenda d’actes que es publica al web municipal.

Aplicació mòbil Menú

Aplicació mòbil Actualitat

Aplicació mòbil Agenda

Com a eina molt útil també compta amb una llista de contactes i telèfons de tots els equipaments
municipals, comerços, bars i restaurants i industrials i empreses. Aquesta llista permet trucar als
diferents contactes des de la mateixa aplicació.
També compta amb un apartat de llocs d’interès de Taradell, més pensat per a possibles visitants del municipi, on a banda de donar-ne la informació més bàsica, ens dóna la possibilitat
d’indicar-nos com arribar-hi des del lloc on estiguem.
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Comunicació i noves tecnologies

Aplicació mòbil Contactes

Aplicació mòbil Llocs Interès

Baixa l’aplicació per Iphone

Aplicació mòbil Mapa Google

Baixa l’aplicació per Android

Aquesta és una primera versió del programari i periòdicament s’hi aniran fent millores. És per
aquest motiu que us convidem a valorar l’aplicació des de l’apartat “Informació” on també podreu fernos arribar comentaris i suggeriments.
L’aplicació ha estat desenvolupada pel taradellenc Roger Sala, que ha programat l’aplicació d’Android,
el seu company Marcel Arbó, l’aplicació d’iOS i Isabel Blas que s’ha encarregat del disseny.
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Grups municipals
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Gràcies Taradell!
En primer lloc gràcies a tots els taradellencs i taradellenques que el passat 25 de novembre vàreu exercir el
vostre dret de vot a les eleccions autonòmiques.
Ens sentim orgullosos de poder dir que Taradell va ser
el poble amb més participació d’entre els més grans de
la comarca. Amb una participació històrica del 80,65%
del total del cens electoral, es demostra que al nostre
poble vam saber interpretar la importància d’unes eleccions transcendentals com aquestes.
L’ampli resultat aconseguit per formacions que han manifestat clarament que volen que el futur de Catalunya
es decideixi democràticament per via d’un referèndum
també ens alegra profundament. Les 5 formacions que
han obtingut millors resultats a Taradell són sobiranistes i sumen el 90,44 % del total dels vots emesos.
Pel que fa a la nostra formació, no ens hem d’amagar
de dir que l’alegria pels resultats obtinguts a Taradell es
va veure un pèl aigualida pels resultats inesperats de
CiU en el conjunt del país. Mentre a Taradell augmentàvem en 2,44 punts els resultats anteriors i obteníem
el major nombre de vots de la nostra història, el total de
50 diputats obtinguts restaven lluny d’aquella majoria
excepcional que tant ha reclamant el nostre president
durant la campanya.
Però més enllà de la decepció inicial hem de ser capaços de saber interpretar aquests resultats i actuar en
conseqüència. Per això és important que la lectura dels
resultats que perduri en el temps ha de ser aquest clar
vot sobiranista que ha permès que fins a 87 diputats
(gairebé el 65%) dels 135 que conformen el Parlament
estiguin clarament a favor del referèndum i del dret a
decidir.
Desitgem també que aquest procés iniciat i sense
retorn serveixi perquè tots els partits que hem apostat
pel dret a decidir siguem capaços d’anar junts i les diferències polítiques totalment legitimades no ens facin
perdre el rumb.
S’inicia un nou any que segons els analistes serà complicat pel que fa a l’economia del país. Per part nostra
agafem el compromís que Taradell segueixi tenint
equipaments i serveis al vostre servei i malgrat haguem
de vigilar més que mai en les despeses, esperem tenir
l’encert que us mereixeu i que la bona situació econòmica del consistori garanteixi arribar allà on administracions superiors no arriben.
Aprofitem aquests dies festius per gaudir al màxim de
tots els qui ens envolten i que de ben segur fan que
aquests moments difícils siguin de més bon afrontar.

El passat 25-N Catalunya va celebrar unes eleccions
cabdals per al futur del país. CiU, malgrat no complir les
expectatives fou la força guanyadora. També cal destacar
l’augment d’altres formacions sobiranistes, ICV i CUP. Per
part nostra, a ERC estem molt satisfets de duplicar llargament els resultat respecte les últimes eleccions, obtenint
21 diputats i esdevenint la segona força al Parlament. A
això hi ha contribuït notablement l’Oriol Junqueras, una
persona honesta i creïble que ha sabut transmetre un
missatge positiu. La vessant social del projecte d’ERC
també explica el resultat: la independència és vista cada
cop més com una eina necessària per millorar la situació
dels ciutadans del nostre país. Ara volem fer servir aquesta força per assolir un futur de llibertat.
Aquestes eleccions clarifiquen molt el panorama polític. Ara sabem que el sobiranisme compta amb el suport de més de dos milions de persones (concretament,
2.140.317), un 59% dels electors, i es tradueixen 87 escons al Parlament. Per contra, el bloc unionista no arriba
a 1,3 milions de vots (concretament, 1.269.455): un 35%
dels vots i 48 diputats.
Si ho comparem amb les últimes eleccions, veiem que els
sobiranistes augmentem el suport electoral. Així, Catalunya ja és un país normal. No era normal que el catalanisme
fos autonomista. A qualsevol país els nacionalistes aspiren clarament a que el seu país sigui un estat. L’elevada
participació d’ahir valida clarament els resultats: segurament és la mateixa participació que podria haver-hi en un
referèndum per la independència. I hem guanyat.
Tinguem-ho ben present. Aquests resultats fan possible
un gran acord de país per assolir la independència, i fan
evident que el camí haurà de ser pactat i compartit, sense
lideratges únics. I caldrà la generositat i la determinació
de tothom. Aquest procés s’ha de calcular bé, i malgrat la
pressa que tots tenim i la urgència per la situació del país,
ha de seguir el seu ritme. No es poden cometre errors;
les decisions que es prenguin necessiten el seu temps.
Pel que fa a Taradell, ens hem d’alegrar per l’alta participació, d’un 80,65%, fet que reforça la democràcia. Des
d’aquí felicitem CiU, que va guanyar al poble. En quant
a la nostra formació, tripliquem els vots i doblem amb
escreix el percentatge respecte el 2010. Agraïm molt
sincerament la confiança de tots els que ens heu donat
el vostre suport. Destacar també que el 90% dels vots
emesos a Taradell van ser per a formacions sobiranistes.
Amb tot, queda feina per fer per que el nostre model de
societat, al poble, sigui majoritari. A Taradell, com a Catalunya, Esquerra és una alternativa rigorosa i sòlida al
projecte de CiU.

Grup Municipal de CiU

ERC Taradell

Grups municipals

Benvolguts taradallencs,

Benvolguts taradellencs i taradellenques.

D’antuvi volem fer arribar l’agraïment que l’executiva local de Solidaritat vol expressar a les persones que ens
van donar el seu vot en les eleccions nacionals del 25.
Moltes gràcies per votar-nos, gràcies per creure en la
integritat, en el patriotisme i en la honestedat de les persones que integraven la llista de Solidaritat Catalana al
Parlament de Catalunya.
En algun moment, potser inconscientment, havíem cregut que el petit David tenia alguna possibilitat contra el
gran Goliat, el de l’espanyolisme, el del poder financer,
el dels mitjans de comunicació, però aquest cop no ha
pogut ser. De totes maneres, hem brandat la fona amb
les denúncies de les motxilles de la Diputació, amb la
Campanya del “No vull pagar” a les autopistes, presentant la Llei per la independència del nostre País, la Llei
de la dació en pagament, la Llei perquè el català sigui
l’única llengua oficial a Catalunya. Totes aquestes accions però, no han estat suficients per somoure la realitat que s’entesta en negar el somni de regeneració dels
nostres polítics, que nosaltres hem bastit amb fets a
través dels parlamentaris de Solidaritat que han donat
testimoni d’integritat, d’honestedat i de lluita per l’ideal
de la màxima llibertat nacional. Uns polítics que mai han
buscat ni el lucre propi ni cap canongia política.
Certament, esperàvem uns millors resultats electorals,
ara però, ha arribat l’hora de la veritat, sense ambigüitats, ara caldrà que tothom es posicioni, que el partit
o partits que formin govern assumeixin amb valentia i
sense dissonàncies la veu inequívoca del poble que va
expressar el seu desig d’independència el passat 11S.
Caldrà que Òmnium, ANC i AMI, impulsin i tinguin una
actitud vigilant, ara que Solidaritat no podrà fer sentir la
seva veu al Parlament.
Després d’aquesta reflexió, els militants de Solidaritat
manifestem la nostra voluntat de continuar la lluita i el
compromís amb la nostra nació a través de l’acció dels
regidors dels ajuntaments, a través de les diferents plataformes sobiranistes i ho farem des de la solidesa de
les nostres creences i des de la fe en la nació catalana.
Per tot això ens posem a disposició de tots els vilatans,
per tal que amb l’esforç de tots puguem atènyer els drets
que tenim com a poble de constituir el nostre estat sobirà i independent.

En aquesta ocasió, no es fàcil, per a nosaltres, pensar
que la feina que ens queda per fer a Taradell pot ser senzillament assumible o que tenim ja les fites proposades el
començament de la legislatura. Això no es així.
Fins ara la nostra feina, a la petita oposició que podíem
fer, era no trasbalsar tots els projectes que estaven començats o que s’havien aprovat en les anteriors legislatures, doncs qualsevol altre mena d’actuació, com així ha
estat per part dels altres membres de l’oposició, suposava posar en perill tant la bona conclusió de les obres
com el fiançament que aquestes tenien destinats o les
subvencions que es podien rebre. Sempre en benefici de
les instal·lacions, equipaments, carrers o infraestructures
del poble, i així poder gaudir d’un mes gran benestar al
nostre poble.
Algú pot pensar que això no es oposició, però nosaltres
sempre vam dir, des del moment de la nostra arribada al
consistori, que la nostra actuació en aquest ajuntament
sempre seria no posar pals a les rodes sinó fer que el
poble anés endavant, i així ho hem fet en cada una de les
nostre votacions i en cada una de les nostres decisions
preses fins ara.
En alguns projectes, evidentment ,no estem del tot d’acord
em com s’han realitzat o em com han quedat un cop finalitzats. Però aquest és el moment de dir, criticar o donar
noves idees sobre les coses que estan fetes, no només
criticar, com han fet d’altres.
Ara per nosaltres, la gent de PXC de Taradell, comença
una etapa ben nova, doncs l’oposició ja té un altre caire,
podrem començar projectes o noves propostes però des
de la perspectiva de no tenir uns lligams assumits o presos en altres legislatures i és a partir d’ara que el nostre
treball serà plenament responsabilitat de les decisions
que prenguem a partir d’ara.
Així doncs us demanem que tingueu en nosaltres una
veu dins del consistori i que la feu servir.
Les últimes eleccions han sigut un cop dur per el nostre
partit, la independència i la mala gestió de qui ha convocat les eleccions han fet que Catalunya estigui més
dividida que mai i això no acabarà d’una manera fàcil.
Ens queden temps difícils i els que ens governin tenen
l’obligació de fer que els puguem superar. Per tot, creiem
que el nostre missatge ha de ser entès per molta gent i
ens queda a nosaltres també una feina a fer perquè això
sigui així.
Per tot, quedem sempre al servei de Taradell, el poble
està i ha d’estar sempre per sobre dels partits, i els que
l’estimem ens comprometem amb ell.

Bon Any a tothom. Visca Catalunya lliure.
SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA
- TARADELL

Plataforma per Catalunya
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Plens municipals
PLE 21 DE JUNY DE 2012
Aprovar modificació de crèdit 3/2012
Aprovar modificació de crèdit 4/2012
Aprovar modificar ordenança fiscal núm. 19
Aprovar conveni cooperació per implantar Pla d’assistència i suport en matèria de Protecció Civil a Osona
Aprovació Pla d’Acció d’Energia Sostenible
Aprovar certificació núm. 8 “Projecte d’urbanització del casc antic, 1a fase”
Moció revertiment als ciutadans de la inversió a la piscina del Parc d’Esports

PLE DE 19 DE JULIOL DE 2012
Aprovar conveni per acollida i recollida d’animals de companyia abandonats o perduts
Aprovar adhesió al Protocol “Xarxa de Governs Locals” 2012-2015
Aprovació de la certificació núm. 6 de l’obra “Espai d’aigua a Taradell, Fase 1.2”
Aprovar contractar préstec a llarg termini per finançar les obres de l’ “Urbanització casc antic, 1a Fase” fins cobrament de subvenció
Aprovar modificació de crèdit 5/2012

PLE DE 6 DE SETEMBRE DE 2012
Aprovar conveni “Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia”
Aprovar conveni per la gestió de l’escola municipal l’Arpa
Aprovació festes locals 2013
Aprovar modificació de crèdit 6/2012
Aprovació de proposta de l’ANC
Moció en defensa del pacte fiscal, una hisenda i agència tributària pròpia

PLE D’11 D’OCTUBRE DE 2012
Aprovar contractar préstec a llarg termini per finançar les obres del “Pavimentació voreres, soterrament xarxa
baixa tensió i telefonia i instal·lació de nova xarxa de gas a Mont-rodon” fins cobrament de subvenció
Moció per a declaració d’independència
Moció per l’exercici del dret a l’autodeterminació
Moció per suprimir la taxa de l’euro per recepta

Podeu consultar les actes senceres dels plens a www.taradell.cat
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Plens municipals
PLE EXTRAORDINARI DE 31 D’OCTUBRE DE 2012
Aprovació del Compte General del Pressupost 2011

****

Aprovar modificació de crèdit 8/2012

****

Aprovar imposició contribucions especials per les obres de millora del camí de la Casanova del Cunier

****

PLE DE 8 DE NOVEMBRE DE 2012
Aprovar modificació ordenances fiscals 2013

****

Aprovació inicial modificació núm. 4 POUM

****

Aprovar conveni de cessió de la gestió dels habitatges de protecció oficial a la Fundació Vilademany

****

Aprovar la no disponibilitat de quanties corresponents a la paga extraordinària, RDL 20/2012

****

Aprovar certificació núm. 5 obres “Projecte millora urbanització barri Mont-rodon”

****

PLE DE 13 DE DESEMBRE DE 2012
Aprovació modificació de crèdit 9/2012: crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 32
Aprovar la delegació a la Diputació mitjançant l’ORTG la recaptació subministrament d’aigües
Moció: En defensa del model d’escola catalana

**** No fou possible l’assistència al Ple
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Adreces i telèfons d’interès
Ajuntament de Taradell
Oficines municipals: C/ de la Vila, 45.

Escola de Música: C/ de l’Església s/n.

93 880 01 57

93 812 61 00

Sanitat

670 019 966

Consultori de Taradell: C/ Ramon Pou, 82.

93 812 76 16

ABS Santa Eugènia: C/ Escoles, 1.

Agents locals de Taradell: C/ de la Vila, 45.
Deixalleria: Polígon Industrial Castellets.
Depuradora:

93 812 62 10

93 880 02 53
93 885 45 56

Espai Jove El Puntal: C/ Ramon Pou, 101.

Emergències

Pavelló Municipal d’esports: C/ Catalunya s/n.

Bombers:
Mossos d’Esquadra:
Emergències:

93 812 67 37
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

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 s/n 93 812 60 15 / 93 812 65 16
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

93 885 10 80
93 88157 00/ 088
112

Altres
Jutjat de Pau: Crta. 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: Crta. de Vic, Km 5’8. 93

880 05 57

Mancomunitat La Plana:

93 812 41 67

Parròquia Sant Genís:

93 812 63 88
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