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Situats al darrer tram d’aquesta legislatura és bo fer una mirada enrere per adonar-nos de la feina feta en 

l’àmbit urbanístic. La situació econòmica ha incidit molt negativament en el sector de la construcció i de 

retruc en els recursos disponibles per l’Ajuntament. El planejament urbanístic, el POUM, és ja una realitat 

que ha de servir per mantenir una manera d’entendre el poble i el seu desenvolupament, sempre al servei 

de les persones. La crisi ha fet que el sector privat de la construcció patís una aturada molt important que 

ha repercutit en l’ocupació. La situació es manté i no sembla que a curt termini es modifiqui substancial-

ment. Des del govern municipal hem intentat promoure el màxim d’actuacions de millora, de manteniment, 

i fins i tot de creació de nous equipaments per intentar mantenir l’activitat econòmica del sector i donar 

resposta a les necessitats sentides de la població. En la mesura que la legislació ho permet, hem intentat 

que empresaris i treballadors del poble fossin els beneficiats per aquestes actuacions. Ara ja podem afirmar 

que la inversió pública feta durant aquest 4 anys és superior a la d’altres legislatures en les que la situació 

econòmica era molt millor. Les obres que s’han fet van des de la reforma integral de l’edifici de l’ajuntament 

fins al manteniment d’alguns carrers que estaven deteriorats, passant per la millora d’equipaments espor-

tius, la piscina d’estiu, l’enllumenat públic, la Biblioteca, el Centre Cultural Costa i Font, la calefacció del 

casal d’avis, la rotonda del barri de Mont-rodon, etc. En aquests moments estem a punt d’iniciar tres grans 

obres: la primera fase de la reforma integral del centre urbà, l’actuació al barri de Mont-rodon per soterrar 

serveis, portar el gas i acabar les voreres i la tercera per construir 17 habitatges socials a l’antic dispensari 

municipal. Aquest darrer equipament es gestionarà des de la Fundació Vilademany i tancarà el cercle d’uns 

serveis socials integrals i integrats al poble. També hem jugat un paper facilitador per mantenir al poble 

l’escola de Sant Genís i Santa Agnès i garantir el ventall de l’oferta educativa. S’ha fet possible amb un nou 

edifici fet des de la iniciativa privada, amb la implicació i l’esforç econòmic d’empresaris de la construcció, 

industrials del sector de Taradell i el Bisbat de Vic. Encara podríem citar d’altres actuacions pendents com 

l’asfaltat del camí ral de Mont-rodon a Vic, des de la nova rotonda fins a Malla i algun altre camí rural que 

s’asfaltarà amb la participació dels veïns i el propi ajuntament. Crec que amb l’esforç de tots i sumant la 

iniciativa privada i la pública sorgiran noves oportunitats per generar activitat en el sector i donar resposta a 

les necessitats de tots els agents i persones de Taradell. Nosaltres seguirem jugant el paper de facilitadors 

per tal de catalitzar les iniciatives que surtin i que puguin ser útils i eficients per Taradell i els taradellencs, 

entre tots superarem aquest difícil moment per a moltes empreses i persones.

                                                                                                                       Albert Ledesma
                                                                                                               Regidor d’urbanisme                                                                                                                           

Editorial
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Urbanisme

Estat de les obres FEOSL
Les 6 obres del FEOSL (Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local), ja es troben pràc-
ticament finalitzades. La seva execució ha estat dins els terminis previstos i sense incidències 
remarcables. Les empreses constructores adjudicatàries han estat la gran majoria de Taradell. El 
cost final ha estat el previst segons el projecte adjudicat, tenint en compte l’increment de l’impost 
sobre el valor afegit.

Obra: Reparació de la piscina municipal del 
poliesportiu del Parc d’esports

Estat actual de l’obra: acabada.

Adjudicatari: Construcciones TRADE, S.L.

Particularitats en l’execució dels treballs: 
aquesta obra va ser la primera en iniciar-se i en 
poder-se acabar amb l’objectiu de ser utilitzada 
a principis d’estiu. 

Característiques de l’obra: l’obra ha permès 
la rehabilitació de la piscina descoberta del po-
liesportiu del Parc d’Esports per tal de resoldre 
les fugues d’aigua que feien insostenible el 
seu manteniment i seguretat sanitària així com 
els defectes d’estructura provocats pel pas del 
temps. 

Aquest projecte ha tingut un cost total de 
211.034,49 €.

Obra: Projecte de renovació de la il·luminació 
de la zona de Castellets 

Estat actual de l’obra: acabada.

Adjudicatari: Ferran Vilaró i Codina

Particularitats en l’execució dels treballs: 
l’actuació ha permès la millora de la instal·lació 
d’enllumenat públic i soterrament parcial de les 
línies de baixa tensió de la zona anteriorment 
esmentada.

Característiques de l’obra: l’actuació ha con-
sistit en substituir el quadre de comandament 
de Castellets per dos nous quadres situats un 
a la plaça del Sol i un altre a la plaça Mossèn 
Vilacís, de manera que s’han repartit molt millor 
els punts de llum i les línies per aconseguir una 
instal·lació més operativa i eficient. 
Les instal·lacions existents que ja eren correc-
tes s’han connectat als nous quadres. 
També s’han substituït els punts de llum i els 
suports, per aconseguir una millora de les con-
dicions tècniques i de qualitat, adaptant-los als 
nous criteris d’eficiència energètica i contami-
nació lumínica.
Finalment, s’han soterrat les línies aèries de 
baixa tensió en mal estat, fet que ha millorat 
les condicions tècniques i estètiques de tota la 
zona.

Aquest projecte ha tingut un cost total de 
172.221,00 €.

Estat de la piscina abans 
de les obres

Estat actual de la piscina

Execució de les obres
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Urbanisme

Obra: Millora dels vestidors del camp de 
futbol municipal

Estat actual de l’obra: acabada.

Adjudicatari: Obres i rehabilitacions La
Comarca, S.L.

Particularitats en l’execució dels treballs: 
l’objecte d’aquest projecte es la millora de 3 
vestuaris generals, dos d’àrbitres i el passadís 
del camp de futbol municipal, seguint els crite-
ris recents emprats en la remodelació d’un dels 
vestuaris.

Característiques de l’obra: els treballs realit-
zats han estat els següents:
- Millora de l’aïllament de les parets exteriors  
 amb la formació d’un contraenvà amb 
 aïllament.
- Empotrament de la instal·lació d’aigua amb la  
 formació d’un envà a la zona de dutxes.
- Repicat de l’enrajolat a les zones on no es  
 construeix envà.
- Substitució del paviment.
- Formació de cel ras amb plaques d’acer gal- 
 vanitzat pre-lacat amb 5 cm.
- Pintat dels paraments verticals.
- Remodelació de la zona de dutxes amb   
 l’eliminació de l’esglaó actual.
- Substitució de la fusteria interior.
- Substitució de la fusteria exterior per perfilaria  
 d’alumini.
- Millora de la instal·lació elèctrica.
- Millora de les aixetes i instal·lació d’aigua   
 sanitària.
- Substitució de la barana de sobre grades.

Aquest projecte ha tingut un cost total de  
74.269,00 €.

Obra: Substitució de la calefacció del Casal 
d’Avis

Estat actual de l’obra: acabada.

Constructor: Àngel Arimany

Particularitats en l’execució dels treballs:
el local disposava des de la seva construcció 
(a l’any 1985) d’una instal·lació de calefacció 
per terra radiant elèctric. Degut al temps trans-
corregut, el canvi de tarifes nocturnes de con-
sum elèctric (molt elevat) i el deteriorament 
d’alguns del circuits de la instal·lació, aquesta 
havia quedat obsoleta, i no assolia els objectius 
de qualitat per les condicions de confort que 
s’espera d’una instal·lació d’aquestes caracte-
rístiques.

Característiques de l’obra: s’ha substituït la 
instal·lació de calefacció per una d’ aigua calen-
ta amb radiadors i renovació d’aire mitjançant un 
fan-coil, per tal que estigui d’acord als criteris ac-
tuals de confort per a les persones, d’eficiència 
energètica i de respecte al medi ambient. La 
instal·lació existent de terra radiant elèctrica s’ha 
deixat in situ i s’ha procedit a deixar-la sense 
subministrament i, per tant, anul·lada.

Aquest projecte ha tingut un cost total de  
33.756,23 €.

Millora de l’accés als 
vestidors

Estat actual dels vestidors

Nova instal·lació de calefacció
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Urbanisme

Obra: Projecte d’instal·lacions audiovisuals 
pels espais polivalents del Centre Cultural 
Costa i Font

Estat actual de l’obra: acabada.

Empresa: Tecno-So,S.L.

Particularitats en l’execució dels treballs: 
s’han incorporat una sèrie d’equipaments au-
diovisuals en els diferents espais del Centre 
Cultural Costa i Font, ja que des de la seva 
posada en funcionament i durant aquests onze 
anys d’ús, l’equipament tecnològic i audiovisual 
que el centre disposa havia quedat obsolet. 

Característiques de l’obra: en primer lloc 
s’han instal·lat videoprojectors a la sala poliva-
lent 1, a la biblioteca i a una sala de reunions 
i conferències “Sala Lluïsos”. Aquest últim per-
met també la projecció al vestíbul. 
En segon lloc s’ha realitzat l’adequació dels 
equips d’àudio de la sala polivalent 1 i la sala 
polivalent 2 i la instal·lació d’un equip d’àudio i 
trasllat dels components actuals, de la sala de 
conferències de la biblioteca. 
La tercera actuació que s’hi ha portat a terme 
ha estat la reparació i adequació de l’equip de 
llum de l’escenari present a la sala polivalent 1 i 
la corresponent instal·lació de la taula de llums 
auxiliar a la cabina de tècnics. 

Aquest projecte ha tingut un cost total de 
37.692,70 €.

Obra: Xarxa de connexió i millora de les TIC 
en els edificis públics 

Estat actual de l’obra: acabada

Empresa: Tecno-So, S.L. 

Particularitats en l’execució dels treballs: el 
projecte a permès la millora de les connexions 
informàtiques per tal de permetre la integració 
de serveis municipals.
Característiques de l’obra: en primer lloc s’ha 
realitzat la connexió per facilitar la transmissió 
de dades entre edificis públics. També s’ha ha-
bilitat l’accés a Internet a través de wi-fi a tot el 
Centre Cultural.
S’ha dotat punts de treball suficients pels treba-
lladors i també s’ha incorporat un ordinador en 
una de les sales de reunions. 
L’altra actuació que s’ha efectuat és la 
instal·lació d’un servidor central així com la 
instal·lació del material necessari pel seu fun-
cionament i ubicació: armari, rack principal i 
secundari i instal·lació de Hardware i Software 
que permetran l’emmagatzematge i les garan-
ties de  seguretat de dades, àudio i vídeo. 

Aquest projecte ha tingut un cost total de 
39.692,42 €.

Noves instal·lacions d’audiovisuals del Centre Cultural 
Costa i Font.

Nous equips informàtics del Centre Cultural Costa i Font.
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Urbanisme

Projecte 
d’urbanització 
del casc antic, 
1a fase 
A principis dels anys 90, Taradell va iniciar una 
reforma del nucli urbà més antic, tot peatonalit-
zant la zona de La Sagrera. Una primera fase 
que pretenia tenir continuïtat cap a la resta 
d’eixamples del casc antic i amb la finalitat de 
millorar considerablement la urbanització, ama-
bilitzar la zona comercial i disminuir el trànsit 
rodat.

Per seguir amb aquestes millores del nostre 
municipi, era imprescindible dotar-lo de la ron-
da de circumval·lació que avui ja és una reali-
tat. Des del principi d’aquesta legislatura s’ha 
estat treballant per aconseguir el finançament 
que pogués fer realitat la següent fase, la que 
inclou La Plaça, el carrer del Joc de la Pilota, el 
carrer de l’Església i el carrer de la Vila fins a la 
Plaça de les Eres.

Per aquesta remodelació, amb un cost total de 
1,237.606,08 €, s’han obtingut les següents 
subvencions:

Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya: 
450.000,00 € 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional: 
348.500,00 € 

La part restant d’un import de 443.541,85 € i se-
guint els criteris de contribucions especials i do-
nat que la millora repercutiria directament en la 
qualificació es repartiria de la següent manera:

Ajuntament de Taradell: 44.354,50 € 
Contribucions especials dels veïns: 399.187,35 € 

Els passats 28 de setembre i 8 d’octubre es 
van portar a terme les reunions informatives 
amb els veïns que tenen propietats en aquesta 
zona. Finalment el mes de novembre se’n va 
aprovar la seva execució.

Les obres s’iniciaran al mes de febrer.

Actuacions que s’hi duran a terme: 

La tipologia de vial que s’urbanitzarà serà de 
l’estil que actualment trobem als carrers de La 
Sagrera al voltant de l’Església, amb prioritat 
per als vianants. S’eliminaran totes les voreres 
aconseguint millorar la seguretat i la zona de 
passeig. Per aconseguir una amabilització de 
l’espai també s’hi incorporaran bancs, arbrat i 
es millorarà la il·luminació. 
Pel que fa a la instal·lacions, es renovarà tota la 
xarxa de clavegueram que actualment incom-
pleix la normativa de separació d’aigües netes i 
aigües brutes, i es resoldran tots els problemes 
d’embornals d’aigües pluvials, que actualment 
pateixen alguns veïns. A més també es reno-
varà tota la xarxa d’aigua potable, millorant-ne 
així el subministrament.
També es soterraran tots els cablejats aeris 
d’electricitat, enllumenat i telefonia que actual-
ment passen per les façanes i “palomilles” de 
façana. 
Per aconseguir millorar la zona de passeig 
i prioritzar els vianants, es reduirà el trànsit 
considerablement. És per aquest motiu que la 
circulació de vehicles a La Plaça i al tram del 
Domènec Sert fins a la Carretera de Mont-ro-
don passarà a ser en un sol sentit (direcció Vic 
a Balenyà).



8

Urbanisme estat actual i projecte futur
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Urbanisme

Finalitzen les obres 
de construcció de 
la rotonda de Mont-
rodon
Amb aquesta obra s’ha millorat l’accés al ba-
rri i reduït la velocitat dels vehicles en aquest 
tram. A banda, també s’ha millorat la seguretat 
del vianant, amb la incorporació d’un pas de 
vianants i una vorera per donar continuïtat a 
l’itinerari peatonal que segueix el camí Ral.

L’obra, que ha tingut un cost de 382.504,28€,
l’ ha assumit íntegrament la Diputació de Barcelona.

Finalització de la 
urbanització de 
Mont-rodon
L’any 1992 l’Ajuntament i els veïns del barri van 
iniciar una actuació per tal d’urbanitzar els ca-
rrers i adaptar algunes instal·lacions dels ser-
veis. Aquestes obres van ser inaugurades el 3 
de juliol de 1994.
En aquell moment va quedar pendent la 
col·locació del panot, ja que en aquells mo-
ments es va estimar la possibilitat de fer arribar 
el gas natural al barri.
A principis de la legislatura i a instàncies de 
molts veïns es va encarregar un projecte de re-
forma i finalització de les voreres, i es va aga-
far el compromís també, de resoldre l’accés al 
barri mitjançant una rotonda, que en aquests 
moments ja està finalitzada.
El projecte que es durà a terme en el barri, du-
rant el 2011, finalitzarà les obres d’ urbanització 
iniciades l’any 1992, soterrarà els subministra-
ments i farà arribar el gas natural al barri. 

Per aquesta remodelació, amb un cost total de 
1.573.797,78 €, es té previst comptar amb el 
següent finançament:

- Pel concepte de redacció, direcció i execu-
ció del projecte constructiu amb un cost de 
1.215.809,58 €:

Pla Únic d’Obres i Serveis: 466.860,60 € 
Ajuntament de Taradell: 74.894,89 € 
Contribucions especials: 674.054,07 € 

- Pel concepte d’instal·lació de gas natural amb 
un cost de 357.988,20 €:
Conveni amb Gas Natural que no suposaria 
cap cost per els veïns.

Les actuacions que es duran a terme, corres-
ponen a l’opció que els veïns van escollir, de 
les quatre que es varen proposar, que a grans 
trets resoldria els següents punts:

 - Soterrament de les línies elèctriques.
 - Soterrament de telefonia i comunicacions.
 - Arribada i soterrament de Gas Natural.
 - Acabament i millora de les voreres amb 
 panot.
 - Eliminació de les barreres arquitectòni-  
 ques.     

Vista aèria de la rotonda
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% sobre 
el cens

Cens 4.640
Vots 3.259 70,24%
Abstenció 1.381 29,76%
Nuls 33 0,71%
Blancs 81 1,75%

Resultat eleccions al parlament 
de Catalunya al poble de Taradell

Convergència i Unió va ser la força política més votada a Taradell, amb un total de 1749 vots, un 
54% del total de vots acumulats. La nova formació, Solidaritat per la independència, va aconse-
guir 521 vots, un 16 % dels vots i va passar a ser la segona força política i ERC amb 279 vots va 
situar-se a la tercera posició. 

Detall de les votacions

Partit
2010 2006

Nº vots % respecte 
el total

Nº vots % respecte 
el total

CIU - Convergencia i Unió 1749 54.22% 1481 50,82%

SCI - Solidaritat per la independència 521 16.15% - -

ERC - Esquerra Republicana de Catalunya 279 8.65% 783 26,87%

PSC - Partit dels Socialistes de Catalunya 154 4.77% 251 8,61%

ICV - Iniciativa per Catalunya - Verds 115 3.47% 175 6,01%

PP - Partit Popular de Catalunya 99 2.99% 126 4,32%

PxC - Plataforma per Catalunya 92 2.78% - -

R’s - Reagrupament Independentista 57 1.72% - -

Escons en blanc 21 0.51% - -

Des de baix 12 0.36% - -

C’s - Ciutadants –Ciudadanos 7 0.27% 6 0,21%

Partit Pirata de Catalunya 5 0.27% - -

PACMA –Partit contra el maltr, animal 9 0.27% 7 0,24%

Partit Republicà d’Esquerra 4 0.15% - -

Posi 4 0.12% - -

Els verds-grup verd europeu 6 0.15% - -

Alternativa de govern 2 0.06% - -

Por un mundo justo 2 0.06% - -

Cori 1 0.03% - -

Phumanista 1 0.03% - -

Upyd 1 0.03% - -

Partit Republicà Català - - 5 0,17%

Plataforma Adelante Cataluña - - 4 0,14%

Partit familia i vida - - 1 0,03%

Vots en blanc 81 2.45% 60 2,06%

Vots Nuls 33 1.00% 5 0,17%
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Educació

Fundació Privada Escoles 
Bressol de Taradell 
Aquest curs 2010/11 celebrem els 20 anys de 
l’edifici de l’escola bressol la Xarranca del ca-
rrer de Catalunya, 77. És per aquest motiu que 
us farem una mica d’història de les escoles 
bressol de Taradell.
La primera llar d’infants, anomenada Serra Ba-
let o Vapor, va néixer de la necessitat de ma-
res i pares que treballaven tots dos a una de 
les fàbriques tèxtils del poble. Dintre del mateix 
terreny de la fàbrica hi havia una casa que es 
va habilitar per tal d’atendre les criatures men-
tre pares i mares, i fins i tot avis, estiguessin 
treballant. Aquesta “guarderia” només era d’ús 
exclusiu per als infants del personal d’aquesta 
fàbrica i les monges eren les que en tenien 
cura. Va estar oberta de l’any 1944 fins l’any 
1967, quan va començar a disminuir la feina de 
la fàbrica. Llavors van acomiadar treballadors i 
treballadores i es va tancar la “guarderia”.
Uns anys després es va obrir una nova llar 
d’infants amb el nom de La Mainada, situada 
al bell mig del poble. Estava oberta de dilluns 
a dissabte i oferia els serveis de menjador i 
dormitori. Era de caràcter privat i la van tancar 
l’any 1981.
Pocs mesos després se’n va obrir una de nova, 
també privada, dirigida per un matrimoni, ambdós 
psicòlegs, i que portava per nom La Xarranca; 
ubicada provisionalment en un pis, en espera 
que s’acabessin les obres d’una planta baixa. 
Igual que l’anterior, oferia els serveis de men-
jador (dinars, berenars i sopars) i de dormitori, 
amb un horari de 8 del matí fins a les 8 del ves-
pre de dilluns a divendres i els dissabtes al matí 
de 8 a 1 del migdia. L’edat dels infants compre-
nia dels 3 mesos fins als 4 anys.
Ens els cursos 1983/84 i 1985/86 la direcció va 
passar a mans de dues de les educadores del 
centre que van iniciar els tràmits pertinents per 
formalitzar una associació de pares i una junta 
que pogués portar la part econòmica del cen-
tre. 
A partir de l’any 1990 l’escola va passar a ser 
municipal i l’Ajuntament va construir un edifici 
seguint la normativa de la Generalitat. L’AMPA 
va continuar amb la gestió econòmica del cen-
tre i les educadores amb la part educativa. 
L’edat d’admissió dels nens i nenes era de 4 
mesos fins als 4 anys, fins al curs 1994/95, en 
què ja només s’hi acollien infants fins als 3 anys 

per la normativa que va entrar en vigor amb la 
reforma educativa.
A partir del curs 2002/03, que és quan es 
va acabar la concessió administrativa que 
l’Ajuntament va fer a l’AMPA per a 10 anys, es 
va crear la Fundació Privada Escola Bressol 
Municipal La Xarranca. 
La història continua quan l’any 2006 la Genera-
litat va donar a l’Ajuntament el permís per crear 
una nova escola bressol al poble per atendre 
les demandes de places que hi havia. Després 
de diverses reunions es van aprovar els plànols 
de la nova escola i les obres varen començar 
l’any 2007. Així, doncs, el curs 2007/08 la Ge-
neralitat va concedir a Taradell 33 places més 
d’infants de 0 a 3 anys (a part de les 82 que ja 
tenia La Xarranca). 
El mes de setembre, però, les obres no estaven 
a punt per poder començar el nou curs i es va 
instal·lar de manera provisional a l’antic edifici 
de l’escorxador, al carrer de Ramon Pou, men-
tre esperaven la nova escola
El 14 d’abril de 2008 es va inaugurar la nova 
llar d’infants de Taradell, La Baldufa, al carrer 
de Mossèn Cinto Verdaguer, s/n, que junta-
ment amb La Xarranca gestiona la Fundació 
d’Escoles Bressol Municipals de Taradell.
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Serveis Socials i Ciutadania

Inici d’activitats a la ciutadania
Aquest mes d’octubre des de la Regidoria de Serveis socials i serveis a la ciutadania hem iniciat 
un gran nombre d’activitats adreçades a fomentar la qualitat de vida, la cohesió i la convivència 
ciutadana entre els i les taradellenques.  
Ha començat un nou curs al Centre Obert amb novetats importants. Una d’aquestes novetats ha 
estat el canvi de nom per a fer-lo més proper i amb més personalitat pròpia. Ara es diu “Casal 
el Puntal”. Un altre canvi important ha estat l’ampliació de l’horari d’atenció als infants de 6 a 12 
anys. Ara hi ha activitats els dilluns, dimarts i dijous de 5 a  8 de la tarda. I els dimecres i divendres, 
és el torn dels més grans, d’entre 12 i 16 anys. 
S’han iniciat les activitats adreçades a la gent gran. Per una banda, han començat els tallers de 
memòria amb la principal novetat que aquest curs se’n faran dos per la gran demanda que hi ha 
hagut i que duraran fins el mes de juny. També ha començat el “cicle de xerrades de consum” 
que està tenint força èxit i que acabarà el dia 19 de novembre. Destacar també la important par-
ticipació de taralledencs a la sortida al monestir de St. Pere de Casserres per celebrar del dia 
internacional de la gent gran.
Pel que fa a les activitats a favor de la igualtat dona – home, la regidoria, a través del Pla d’igualtat 
de la Mancomunitat La Plana ha donat suport a l’Associació “Som Dones” en la organització de 
la 3a Mostra de Cuines del Món i en la instal·lació i inauguració de l’exposició “Veïnes, ciuta-
danes” de l’Institut Català de les dones. Aquesta es pot visitar fins el dia 21 de març a la Sala 
d’exposicions del Centre Cultural Costa i Font. 
I és clar que el repte d’oferir a la ciutadania oportunitats de relació, cohesió i autorealització no 
s’acaba aquí. El mes de novembre va tenir lloc un curs per a monitors i monitores esportius per a 
la detecció de conductes de risc dels joves en entitats esportives i també un taller de formació per 
a persones cuidadores d’altres amb dependència. 
En el cas que estigueu interessats en ampliar la vostra informació respecte a qualsevol d’aquests 
temes podeu adreçar-vos a l’ajuntament o a l’àrea de serveis socials i ciutadania de la Mancomu-
nitat La Plana. 

Xerrada de consum
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Cultura

Assistència als actes de la Festa Major 
Com cada any, la Festa Major ha estat un èxit, tant de participació com d’assistència als nombro-
sos actes organitzats des de les entitats o des del mateix ajuntament. 
Us presentem un quadre- resum d’assistència als diversos actes:

De 50 a 100 persones De 100 a 200 persones De 200 a 300 persones De 400 a 500 persones + de 900 persones + de 2000 persones
Torneig de 
tenis taula

Teatre Presentació llibre 
“Els Carrers de Taradell”

Pregó de Festa Major Carpes 
joves

Festa d’en Toca-sons

Gincama del 
Centre Obert

Pregó d’en 
Toca-sons

Caminada de Festa 
Major

Concert de
La Maravella

Caminada 
teatralitzada

Mercat d’intercanvi de 
joguines

Animació infantil: Action! 
I Pep Callau i els Pepsico-
len Circ

Xocolatada de Festa 
Major

Poblat bandoler Concert dels
Països Catalans

Ballada de sardanes Actes commemoració 
25è aniversari ascen-
sió catalana Everest
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Cultura

Ràdio Taradell, tradició i novetats
Des del setembre, Ràdio Taradell té en marxa una nova temporada marcada per la continuïtat 
i cinc novetats destacades: el programa FEM MEMÒRIA, que cada diumenge al migdia conversa 
amb els avis del municipi per recordar com era el poble fa uns quants anys i com s’hi vivia; FRE-
QÜÈNCIA TROPICAL, que amplia l’àmbit d’emissió i, ara, s’emet en directe per diverses emisso-
res de l’Amèrica llatina, els Estats Units i també l’Estat espanyol; FUTBOL A RÀDIO TARADELL, 
que, després de fer les primeres proves a finals de la temporada passada, s’instal·la a la nova 
temporada per retransmetre els partits del Barça, a càrrec de l’equip del Mitja part; L’HORA DE LA 
MIGDIADA, que fa humor en clau taradellenca cada dissabte al migdia i TRENCANT EL SILENCI 
que porta ritmes heavies les matinades de divendres a dissabte. 
La nova programació de l’emissora es consolida amb espais ja emblemàtics com el de contes 
a càrrec de nens del poble Hi havia una vegada..., El cargol de fuck, Som i serem, Disc ratllat, 
L’andana, Ràdio Taradell notícies, Els 30 exitats, Te’n recordes?, El galliner, En construcció o Pop 
music rock. La programació l’acaben de completar els programes Distroxion, Aquesta nit no miris 
la ràdio, Clipet i cia, A tot jazz, Moguda M, Plastic dance, No n’hi ha prou, Petits, Fase beta, Zona 
rock, El cant de la tenora i Sabem què volem.
A més, com sempre, Ràdio Taradell aposta per programes especials en directe. A banda de re-
transmetre, cada mes, el ple de l’Ajuntament de Taradell, tornarà a participar en els principals 
esdeveniments del poble com la Festa Major, els Tonis o Sant Jordi, coincidint amb l’aniversari de 
l’emissora. Aquest 2011, Ràdio Taradell farà 29 anys i ho tornarem a celebrar amb els oients, amb 
diverses activitats pels volts del 23 d’abril.
Entre els programes especials tampoc faltarà una nova edició de l’històric El concurs de Reis el 
proper 6 de gener. L’emissora obrirà les portes a Melcior, Gaspar i Baltasar per repartir regals en-
tre els/les oients que participin al concurs. A més, durant les festes de Nadal, Ràdio Taradell tam-
bé prepara una versió radiofònica dels Pastorets. Amb l’objectiu de recuperar les ràdio novel·les, 
l’emissora es proposa explicar les aventures d’en Lluquet i en Rovelló a través des les ones del 
106.7 de la FM.
I, com a novetat, Ràdio Taradell estrena aquesta temporada pàgina al Facebook, la xarxa social 
que està triomfant a tot el món. És tan simple com buscar el grup ‘Ràdio Taradell, 106.7 fm’. Tam-
bé té usuari al Twitter (rtaradell) per poder connectar de manera directa amb els oients. La difusió 
de Ràdio Taradell a la xarxa la continua liderant la pàgina web www.radiotaradell.net, amb un 
ampli recull de notícies i activitats de Taradell, la programació o l’emissió en directe.
A Ràdio Taradell, sempre estem oberts a les propostes d’oients que, en definitiva, són els veïns 
i les veïnes del poble. Ens interessa ser la vostra veu per explicar el dia a dia del municipi. Us 
animem a escoltar-la i, sobretot, a participar-hi i a formar part d’una emissora emblema de la co-
marca d’Osona.

Equip Tàdio taradell:
temporada 2010-2011
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La cavalcada de reis
El dia 5 de gener SS.MM. Els Reis d’Orient arri-
baran a Taradell. La cavalcada començarà a les 
7 del vespre, i es dirigirà cap a la Plaça de les 
Eres. Enguany s’ha modificat lleugerament el 
recorregut, així doncs les carrosses aniran cap 
al carrer de la Font seguint pel carrer Joc de la 
Pilota, cap al passeig Domènec Sert, la Plaça 
de les Eres, el carrer de Sant Sebastià, es tren-
carà per la plaça de Santa Llúcia, la plaça d’en 
Gili i es pujarà pel carrer de la Vila fins arribar 
novament a la Plaça de les Eres. A la plaça, els 
Reis baixaran de les carrosses per fer l’adoració 
al pessebre, i es dirigiran a l’ajuntament on se-
ran rebuts per l’alcalde. Des d’allà, es dirigiran 
a tots els assistents. A continuació, retornaran 
a les carrosses des d’on repartiran els obsequis 
als nens i nenes. I finalment, la cavalcada mar-
xarà direcció al carrer de la Vila. 
Un any més, per guiar ses majestats tinguem 
tots a punt les atxes de barballó, que fan tan 
única la nit de reis a Taradell. Però recordar a 
tothom que cal actuar amb precaució amb el 
foc, i sobretot al llarg de la cavalcada que els 
carrers estan plens de gent. 
Els tiquets per els regals seran repartits a tots 
els nens i nenes del poble d’entre 1 i 7 anys. 
Però tots els que visquin fora del nucli urbà del 
poble o no estiguin empadronats a Taradell, po-
dran adquirir els tiquets als quioscos fins al dia 
3 de gener. 
Els caramels que es donaran al llarg de la ca-
valcada, no contenen gluten, per tant són aptes 
per celíacs. Aquesta acció està inclosa dins de 
la campanya “Cap nen celíac, sense caramels”, 
a la que l’Ajuntament es va adherir l’any 2007.  

Festes
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Biblioteca Antoni Pladevall i Font

El món rural, fons especial de la  
biblioteca
Dins de la col·lecció documental de cada biblio-
teca cal destacar els centres d’interès i els fons 
especials.
Les biblioteques municipals tendeixen cada ve-
gada més a reunir fons especialitzats que en-
globen diferents temàtiques amb la voluntat de 
constituir-se com a centres de recursos. 
Aquests fons especials neixen de la necessitat 
d’una major singularització de cada biblioteca 
i normalment es dediquen a temes relacionats  
per una o altra raó amb la població.
Les especialitzacions de cada biblioteca acaben  
definint de mica en mica el que podríem dir-ne la 
seva personalitat pròpia.
La Biblioteca Antoni Pladevall i Font disposa en 
aquests moments de tres fons especials: “Ban-
dolerisme”, “Senderisme excursionisme i viat-
ge”, i “Món rural”.
Des de l’any 2004, coincidint amb les Festes de 
Sant Antoni Abat, la Biblioteca Antoni Pladevall 
i Font disposa d’una secció dedicada a recollir 
informació de tot tipus sobre el món rural: llibres, 
revistes, audiovisuals.... Aquest secció porta per 
nom Espai Joan del Colomer en reconeixe-
ment a la tasca de preservació d’objectes de 
la vida a pagès i relacionats amb les feines del 
camp que en Joan Lleopart, del mas Colomer,va 
desenvolupar durant tota la seva vida. 
Aquest fons documental especialitzat en el món 
rural s’està convertint en tot un referent  que va 
creixent en quantitat i qualitat amb noves adqui-
sions de procedència diversa i fa que la nostra 
biblioteca sigui dins Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals la biblioteca especialitzada en el món de la 
pagesia, la vida rural i la festa dels tres tombs. 

Molta de la documentació d’aquest fons són pu-
blicacions de caire local dedicades a la pagesia  
que són difícils d’adquirir però que arriben a bi-
blioteca per donatiu o intercanvi amb altres bi-
blioteques i institucions.
Hi trobem estudis sobre les masies des de di-
ferents punts de vista, arquitectònic, sociològic,  
les seves tipologies, estudis sobre les eines i fei-
nes del camp i moltes monografies sobre la vida 
rural a diferents indrets de Catalunya.

Aquest fons especialitzat, que consta actualment 
d’uns 200 volums apareix al catàleg col·lectiu de 
la Xarxa de biblioteques, fet que facilita la seva 
difusió i la possibilitat de que un lector d’una al-
tra població interessat en consultar algun docu-
ment del fons ho pugui fer a través del servei de 
préstec interbibliotecari que ofereixen les biblio-
teques públiques.
Aquest fons també apareix en webs especia-
litzades com la del projecte Arrels. Conreu de 
sabers, de la Fundació Món Rural i una tria de 
novetats apareix anualment a la Revista dels To-
nis.

Cada mes de gener, durant la festivitat de Sant 
Antoni Abat, s’organitzen en col·laboració amb 
els Tonis de Taradell diferents activitats cultu-
rals relacionades amb el món rural, com l’acte 
de presentació de la Festa, la ja tradicional Hora 
del Conte protagonitzada per en Fermí, el ratolí 
pagès que viu a la masia de Casablanca, i tam-
bé presentacions de llibres, exposicions i taules 
rodones.

Racó espai Món Rural, 
a la Biblioteca
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Biblioteca Antoni Pladevall i Font Grups municipals

Aprofitem aquest espai del butlletí municipal per 
adreçar-nos a tots aquells veïns i veïnes que es veu-
ran afectats per les obres que tenim previst tirar enda-
vant en aquest final de legislatura, i més concretament, 
les obres d’urbanització del nucli antic i les del barri de 
Mont-rodon.
Som plenament conscients que el moment actual plan-
teja la contradicció d’haver de fer front a una despesa 
que molts de vosaltres no teníeu prevista i, que en al-
guns casos, fins i tot us serà dificultós fer-hi front.
Pel que fa a les obres de peatonalització del nucli antic, 
voldríem comentar-vos que la majoria de pobles més 
grans de la comarca ja han passat per aquest tipus de 
remodelació. En tots els casos s’hi han plantejat opi-
nions contràries i favorables, i també en tots els casos, 
en finalitzar les obres, les opinions han estat majoritària-
ment positives.
En el cas de les obres del barri de Mont-rodon, els veïns 
hi heu estat més a favor, segurament degut a que ja feia 
temps que veníeu demanant aquestes millores.
Tant en un cas com en l’altre, sabeu que el motiu princi-
pal de tirar-ho endavant en aquest moment es deu a que 
s’han obtingut subvencions que cobriran la major part 
de l’obra, i que en cas de no executar-se es perdrien. 
Considerant que són obres necessàries a curt o mig 
termini creiem que no podem deixar escapar aquesta 
oportunitat.
També ens agradaria demanar-vos que confieu en no-
saltres quan us diem que les baixes econòmiques que 
es preveu que presentaran les empreses adjudicatàries, 
provocaran que disminueixin considerablement les vos-
tres aportacions.
Procurarem atendre a tots els qui ho cregueu oportú 
per trobar la millor solució per cadascú de vosaltres. 
Sapigueu que des del principi de la legislatura s’està 
treballant per aconseguir el màxim de finançament per 
aquestes obres, i que en cap cas són fruit de la impro-
visació.
Per acabar, agrair-vos a tots la comprensió mostrada 
a mesura que us hem pogut anar explicant les actua-
cions.

Grup municipal de CiU 

La tramitació de l’obra d’urbanització d’una part del casc 
antic de la població està resultant ser un cúmul de des-
propòsits que posen de relleu i fan evident que des de 
l’Ajuntament s’està actuant amb molt poca coordinació i 
amb precipitació. Això ha estat a punt de provocar una 
altra pèrdua de subvenció per poder afrontar l’obra. No 
només això, sinó que la voluntat unilateral de portar a 
terme aquesta obra d’una manera immediata va en con-
tra de la majoria de veïns afectats que hauran de fer 
front a unes contribucions especials molt elevades, tot i 
els mals temps que corren, econòmicament parlant.

Tot i que creiem que l’obra pugui ser necessària, sobre-
tot l’arranjament i posada al dia de part del clavegue-
ram que ha quedat col·lapsat pel nous habitatges, i els 
que es preveuen en un futur proper, el que no pot fer 
l’Ajuntament es prendre decisions i governar sense tenir 
en compte els ciutadans, especialment els directament 
afectats. Aquesta manera d’actuar provoca un reguitzell 
de dubtes i ombres entorn de l’obra que a alguns no 
ens acaba de deixar tranquils, i que ens fa arribar a la 
conclusió que sovint que l’Ajuntament no defensa els in-
teressos dels veïns, sinó els de l’equip de govern.

És a partir d’aquí on es desdibuixa el per què de les ac-
tuacions del consistori. Com és que s’informa als veïns 
afectats tan a última hora, pressionant-los amb una su-
posada pèrdua de subvencions? Com és que no se’ls 
consulta ni se’ls deixa participar en el procés de redacció 
del projecte per que hi puguin fer les seves aportacions? 
Per què les contribucions especials acaben sent tan ele-
vades, malgrat totes les subvencions? Com afecten les 
properes edificacions en aquesta obra? Per què es can-
via la tramitació del projecte, d’urgent a ordinària, a úl-
tima hora i amb nocturnitat? Ningú sabia que es podien 
acabar perdent part de les subvencions amb aquesta 
precipitació i errors? Uns errors que afecten a la mateixa 
redacció de parts del projecte, com el clavegueram o la 
propietat final de la part de la carretera.

Finalment, quin cost tindrà tot plegat per als taradallencs 
i en especial pels veïns afectats? A aquests veïns se’ls 
va fer veure que se’ls consultava sobre si volien o no les 
obres, i tot i que un 64% dels que van votar ho van fer 
en contra, no se’ls té en compte.

Segurament que aquestes obres són necessàries, però 
a dia d’avui no és el millor moment per fer-les. I menys 
encara avisant als veïns a última hora. Cal governar per 
a les persones, no malgrat les persones.

ERC Taradell
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Plens municipals

PLE DEL 29 DE JULIOL DE 2010

Aprovar les festes locals de Taradell pel 2011

Aprovar acceptar cessió gratuïta vial c/ Treball

Aprovar prorrogar conveni amb Gas Natural Distribución SDG S.A. per l’any 2010

Aprovar acceptar subvencions del Departament d’Educació per les llars d’infants, curs 2009-2010

Aprovar la proposta de Jutges de Pau de Taradell, titular i substitut

Moció de l’alcaldia per equiparar l’estructura retributiva del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament 
de Taradell

Moció d’ERC sobre la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya, i per la independència nacional

Moció de CIU sobre la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya, i l’exercici al dret a decidir

PLE DEL 9 DE SETEMBRE DE 2010

Aprovar provisionalment la delimitació de la Trama Urbana Consolidada de Taradell ( Decret Llei 1/2009 
d’ordenació dels equipaments comercials )

Aprovar atorgar subvencions a les entitats esportives i culturals per l’any 2010

Aprovar rectificació d’errors

Aprovar designar una regidora com a tresorera municipal

PLE DEL  21 D’OCTUBRE DE 2010

Aprovar modificació ordenances fiscals municipals pel 2011

Aprovar l’esborrany de conveni per a la pròrroga del contracte per a la gestió del servei d’aigua potable 
de Taradell

Aprovació inicial modificació de crèdits pressupost 2010

Aprovar Plec de Clàusules per adjudicació de l’obra d’Urbanització del casc antic de Taradell, 1ª fase

Aprovar la imposició de contribucions especials per finançar part del cost de l’obra d’Urbanització del 
casc antic de Taradell, 1ª fase

Aprovar ratificar resolucions

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

A favor     En contra         Abstenció



AGENDA

Agenda Centre Cultural Costa i Font

GENER

Dissabte 15 de gener, 
a les 5 de la tarda, a la Sala del mig del Cen-
tre Cultural Costa i Font, Presentació de 
l’audiovisual “La Vinya a Taradell” produït 
pel Grup de Recerca Local de Taradell. Se-
guidament, Antoni Pladevall i Font, Enric Rie-
ra -de la masia Vilarrasa- i Salvador Solagran 
parlaran de la vinya a Taradell. A les 6 de la 
tarda,inauguració de l’exposició  “Taradell 
terra de vinyes”. 

Dijous 20,
a partir de les 4 de la tarda, tallers per a la 
mainada: d’imans, de titelles de cullera i espai 
de jocs. A les 6 de la tarda, entrega de regals 
i sorteig de les entrades de la campanya de 
l’Associació de Botiguers de Taradell.

Dissabte 22,
a 2/4 de 10 del vespre, concert acústic de presen-
tació del primer treball musical de Laura Segarra 
“A pinzellades”. Un recull de 10 cançons en llen-
güa catalana que es vesteixen de pintura.
 
Diumenge 23,
a les 6 de la tarda, concert de cambra “De 
Mozart a Beatles”, a càrrec de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà.

Diumenge 30,
a les 5 de la tarda, sardanes. Org: Agrupació 
Sardanista de Taradell.

Del 28 de gener al 11 de març,
cada divendres, curs de balls tradicionals. 
Organitza: Agrupació Sardanista de Taradell, 
per inscripcions adreçar-se a l’entitat. 

FEBRER 

Dissabte 5 i diumenge 13, 20 i 27 de febrer, 
XIII Mostra de Teatre de Taradell.

Diumenge 6 de febrer,
a les 6 de la tarda, primer concert del Cicle de 
concerts que organitza l’Escola de Música de 
Taradell a càrrec del Cor de noies “Nàiades”.

Dissabte 26,
a les 9 del vespre, Festa Country i presenta-
ció de l’associació “Keep it Country”.
------------------------------------------------------------
Exposicions Centre Cultural Costa i Font: 

Del 15 de gener al 10 de febrer “Taradell terra 
de vinyes” Comissió Tonis de Taradell.

Agenda Activitats Biblioteca

GENER
 
Dissabte 22,
a les 11 del matí, “Els Jocs i l’escola dels 
nostres avis”.
Acte de presentació dels darrers treballs del 
Grup de Recerca Local de Taradell. 

Dilluns 24, 
a 2/4 de 8 del vespre, Club de Lectura.

Divendres 28, 
a les 8 del vespre, projecció d’imatges de 
La Travessa dels “Carros de Foc” a càrrec de 
Josep Bosch, Filo Presegué, Quim Feixas, 
M.Carme Sañé, M.Rosa Corominas.

FEBRER

Divendres 11,
a les 8 del vespre, presentació del llibre “Els 
Pirineus de cap a cap. La Transpirenenca 
(GR 11)”, a càrrec dels seus autors  Marta 
Viladot i Daniel Calleja.
 
Dissabte 12,
a les 12 del migdia, presentació del projecte 
“Nascuts per llegir” adreçat a nens de 0 a 3 
anys.
 
Dimecres 16,
a les 6 de la tarda, l’Hora del conte.
 
Dijous 24,
a 2/4 de 8 del vespre, Club de lectura.

-------------------------------------------------------------

Exposicions biblioteca:

Del 22 de gener al 12 de febrer 
Exposició de  fotografies de grups escolars 
documentades en el 1r taller de fotografia 
històrica.
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Ajuntament de Taradell

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

Centre Cultural

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

Educació

Escoles bressol

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

Escoles

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

Altres ensenyaments

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

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

Emergències

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

Altres

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


