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Arriba la Festa Major i la pandèmia 
encara no ens ha deixat. Cansament, ma-
lestar i indignació s’acumulen. Però no 
ens podem pas deixar vèncer: si el 1918 els 
nostres avis se’n van sortir —encara que 
d’11 germans només dos superessin els 21 
anys—, ara som nosaltres que hem resis-
tit, gràcies a les vacunes i a les mesures 
de contenció, i amb paciència, esforç i co-
neixement millorarem el petit món que 
tenim a les mans.

El passat només l’hau-
ríem de mirar per no 
ensopegar amb la ma-
teixa pedra, i per tant 
ens cal conèixe’l. Per 
exemple, per no cau-
re en el nepotisme o en 
la xenofòbia, per mirar 
pel bé comú enfront de 
l’interès privat. El pre-
sent, malgrat tot, és 
esperançador si hi po-
sem bona voluntat i les 
eines imprescindibles 
per tal que la cultura, la 
igualtat d’oportunitats 
i la sostenibilitat siguin 
els veritables eixos de la 
vida del poble. 

Des de l’Ajuntament hem fet una cla-
ra aposta per impulsar aquest projecte de 
poble: hem seguit col·laborant amb el ric 
teixit associatiu que sorprèn els forasters 
—més de 60 entitats—, però hem anat 
més enllà. Hem cobert espais buits, per 
exemple amb les activitats de Cultura en 
marxa que tan bona acollida han tingut i 
hem aconseguit treballar conjuntament a 
la Taula de patrimoni per organitzar les 
primeres jornades centrades en el món 
del blat i que ens acosten un aspecte del 
món rural ben viu, la producció d’ali-
ments.

El treball per fomentar la igualtat re-
quereix molta perseverança, però hi som. 
Com que el fonament n’és l’educació, es-
tem amatents per tal que les oportunitats 
siguin les mateixes per a tots els infants. 
Sembla una utopia, però cal que tothom 
pugui fer el recorregut vital que les se-
ves capacitats li obrin. Volem un model 
de societat col·laboratiu i no pas domi-
natiu, i on la família on has nascut no 
condicioni en negatiu el teu futur. Si fins 
ara la diferència era a l’escola, ara és en 

l’àmbit extraescolar: ga-
rantir l’accés a activitats 
de cultura, lleure i es-
ports, marca. Per això 
des del Puntal es treballa 
en un nou projecte que té 
com a eix principal la cir-
culació social. No podem 
deixar ningú pel camí i 
hem d’acompanyar qui 
té menys recursos.

I què hem de dir de 
l’agenda verda, soste-
nible? Sempre la tenim 
present: Ens hi juguem el 
futur de la societat i, per 
tant, encara que ens pu-

gui semblar que el nostre granet de sorra 
no aporta res, és fonamental. Hem de se-
guir teixint aliances públic-privades —les 
bonificacions a particulars per posar pla-
ques solars són un èxit—; el consum de 
proximitat ha crescut amb la pandèmia; 
i buscarem innovar i tant de bo puguem 
inventar. Amb el treball que estem fent 
tot el poble amb determinació, compe-
tència i eficiència que ens permet ser un 
poble punter en un món tan complex, ara 
ens toca descansar i viure intensament 
una altra Festa Major atípica, però que 
ens recorda que som una comunitat acti-
va i solidària. 
Visca Taradell, visca la Festa Major!

Editorial

Mercè Cabanas

Alcaldessa de Taradell, amb atribucions a les àrees 
de Via Pública, Promoció Econòmica, Pagesia i Sanitat
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JULIOL 2020

El taradellenc Jordi Codina-
chs, nou director de l’Institut 
de Taradell. L’acompanyen 
en aquesta nova etapa Eva 
Tordera, com a cap d’estudis, 
Lluís Vila i Aina Codina.

Acaba un nou curs de Català 
i coneixement de l’entorn a 
persones nouvingudes amb 
el lliurament de diplomes als 
participants.

Marçal Cedó i Jaume Mein-
hardt, de l’Institut de Tara-
dell, premiats per la UVic als 
millors treballs de recerca de 
Batxillerat.

Taradell puja un lloc i és el 
cinquè municipi d’Osona que 
millor recicla, amb un 82% de 
la recollida bruta.

Taradell anuncia que formarà 
part de l’Associació de Mu-
nicipis per l’Energia Pública 
(AMEP). L’Ajuntament és un 
dels impulsors del col·lectiu.

Maria Sellés presenta a la 
Biblioteca el seu primer llibre 
de poemes Sargint la xarxa.

Mor Joan Codina i Miralpeix, 
el dia 3, als 78 anys. Exregidor 
de l’Ajuntament de Taradell 
amb en Joan Reig, entre 1979 
i 1983. Va ser un dels impul-
sors de la nova etapa dels 
Tonis.

Vint joves participen al casal 
d’estiu Taradelleja que orga-
nitza cada any l’Espai Jove el 
Puntal, i que té com objectiu 
implicar-se amb el poble. En-
tre altres activitats, recuperen 
la paret del pipican de la zona 
de Llevant pintant un mural.

Les ajudes de l’Ajuntament 
de Taradell a comerços i 
autònoms per la crisi de la 
Covid19 es destinen a 45 be-
neficiaris que ho sol·liciten.

Vint joves d’arreu de Catalun-
ya participen amb entusias-
me al camp de Treball orga-
nitzat pels Tonis de Taradell. 
La regidora de joventut, Lídia 
Alonso, els anima a conèixer 
el poble.

Un total de 79 persones 
donen sang a l’acapte que 
s’organitza als mesos d’estiu.

Anna Pratdesaba, estudiant 
de l’INS Taradell, treu un 9,2 
a les proves PAU.

El cantant Guillem Soler, 
professor de l’Escola de 
Música de Taradell, estrena 
el videoclip Lluny d’aquí, 
enregistrat al terme munici-
pal amb l’activa participació 
dels Tonis.

Ariadna Lozano i Bruna Arumí 
guanyen la tercera edició del 
Concurs d’Art Jove 2020.

Èxit en totes les activitats de 
“Surt del niu, viu l’estiu” or-
ganitzades per l’Ajuntament 
tenint present les mesures 
contra la pandèmia i que du-
rant el juliol porta espectacles 
infantils, concerts, sopars a la 
fresca, monòlegs…

Els Tonis de Taradell cele-
bren, en petit format, la Festa 
del Batre a l’Alzinar de La 
Roca.

L’Ajuntament organitza a Can 
Costa una trobada d’agraï-
ment amb els voluntaris, 
col·laboradors, brigada i 

personal sanitari que van tre-
ballar amb total entrega i so-
lidaritat en diverses tasques 
durant els primers mesos de 
pandèmia.

El Ple de l’Ajuntament de 
Taradell aprova l’expropia-
ció del terreny situat al l’av. 
Mossèn Cinto Verdaguer on 
s’hi construirà la futura pista 
poliesportiva que servirà per 
descongestionar el pavelló.

Jordi Guillamon, professional 
de les assegurances, és esco-
llit president de l’Associació 
de Botiguers de Taradell.

Renovació de la junta del CP 
Taradell. Joan Planàs és el 
nou president substituint 
a Antònia Domínguez, que 
portava 8 anys en el càrrec. 

AGOST 2020

Èxit de Cultura en Marxa, el 
nou cicle de rutes culturals 
temàtiques per conèixer el 
patrimoni de Taradell, una 
iniciativa de les Regidories 
de Cultura i Educació. Se’n 
porten a terme set: Pedres i 
versos amb Antoni Pladevall 
i Laia Camprubi; l’Aroma de 
Taradell, amb Esther Solans i 
Mireia Morales; Els Hàbitats 
de Taradell amb Quim Auma-
tell; Un tast de Maimir amb 
Laia Miralpeix; Clementina 
Arderiu amb Cinta González 
i Marta Ramírez; la Geologia 
de Taradell amb Ceci Cuenca; 
i Petjades de Bandolers del 
Centre Excursionista.

S’instal·len dues cistelles de 
bàsquet davant del pave-
lló per fomentar l’esport 
al carrer, aprofitant l’espai 
pavimentat existent.
L’Ecomuseu del Blat i els To-
nis de Taradell celebren una 
exitosa Festa del Batre al Mas 
Bellpuig.

La secció local del PDeCAT i 
la llista electoral de Junts per 
Taradell s’integren a Junts, el 

nou partit liderat per Carles 
Puigdemont.

Taradell.com posa a la venda 
mascaretes pesonalitzades 
amb l’eslògan Taradelleja.

Mor l’estimat Jaume Caralt 
i Colldelram als 106 anys, la 
persona més gran de la vila. 
Bosquetà de cor i d’ofici era 
un dels veterans de la Resi-
dència Vilademany.

El taradellenc Jordi Mora, 
finalista al reality show de 
Tik-Tok La Casa del Hype.

El Taradell Exposa, agrupa 
una trentena d’artistes locals, 
en la tradicional exposició de 
Festa Major.

Tot i la pandèmia, la Festa 
Major es porta a terme amb 
més d’una trentena d’actes 
on la prioritat va ser alegrar el 
cor i l’esperit, tan cansat per 
la pandèmia, però fer-ho amb 
seguretat. La resposta popu-
lar va ser molt satisfactòria. 
Es va portar a terme gràcies 
a l’esforç d’entitats, treballa-
dors municipals i la corpora-
ció municipal, que va haver 
d’anar adaptant les activitats 
seguint la normativa general.

Mireia Montaña és escollida 
pubilla 2020 de Taradell amb 
un ampli suport de les enti-
tats del municipi.
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La Comissió de la Festa d’en 
Toca-Sons suspèn per primer 
cop l’entrada del bandoler al 
poble a causa del COVID-19. 
Tot i així, se celebra la 
caminada teatralitzada i els 
concursos de fotografia.

Pel mateix motiu, tampoc se 
celebra l’Envelat de la Plaça 
de les Eres que organitza 
Taradell.com.

SETEMBRE 2020

El cementiri amplia de 2 a 6 
els dies d’obertura setmanals, 
només és tancat els dilluns, 
davant la necessitat que s’ha 
detectat amb la pandèmia. 
L’horari és de 2/4 d’11 del matí 
a 2/4 de 6 de la tarda.

Taradell viu una Diada Na-
cional de petit format però 
reivindicativa. Al matí es 
celebra l’acte institucional 
de l’Ajuntament de Taradell 
davant l’església, amb la 
intervenció del reconegut 
professor i periodista Joan 
Vila i Triadú i, a la tarda, més 
de 200 persones s’hi apleguen 
en l’acció promoguda per 
l’ANC. Una estelada de rosers 
miniatura adorna el parterre 
i permet que se’n tingui un 
record viu.

Es suspèn la Marxa dels 
Vigatans que cada any va de 
Taradell fins a Vic.

Més de mil alumnes comen-
cen un curs escolar marcat 

pel COVID-19. Les escoles 
adapten espais amb el suport 
municipal, per poder complir 
amb les normatives i proto-
cols.

Es realitzen obres de millora 
a la cruïlla de la carretera Ba-
lenyà amb el carrer Catalunya 
per guanyar en seguretat.

Marc Oriol guanya el primer 
Premi Anastasi Aranda orga-
nitzat pels ajuntaments que 
aporten estudiants a l’Insti-
tut Taradell, Santa Eugènia 
de Berga, Seva i Viladrau al 
millor treball de recerca de 
Batxillerat.

S’instal·la una carpa darrere 
el CAP per realitzar-hi proves 
PCR.

Es publica el primer lliu-
rament del col·leccionable 
L’Abans, sobre el passat de 
Taradell.

Jordi Araque es proclama 
subcampió de trial de Cata-
lunya a categoria Elit. 

Taradell acull l’exposició Uto-
pia, construint un imaginari 
de l’entorn del pintor Jesús 
Ramos.

S’arreglen les escales de 
davant del Pavelló Municipal 
per millorar la seguretat dels 
vianants.

L’Ajuntament s’acull al Cicle 
Gaudí, conveni que permet, 
a partir del setembre, afegir 
cada mes una película de ci-
nema català a l’oferta cultural 
de Taradell.

Taradell es mobilitza en 
contra de la inhabilitació del 
President de la Generalitat, 
Quim Torra. 

Suspesa la Trobada de Ge-
gants per la pandèmia.

S’inicia, un any més, el cicle 
de tallers per a la gent gran, 
Gent Gran Activa.

OCTUBRE 2020

L’ONCE reparteix a Taradell 
un premi de 2.000 € al mes 
durant deu anys.

La secció local d’ERC presen-
ta Tornarem a vèncer, el llibre 
d’Oriol Junqueras i Marta 
Rovira amb la presència de 
la diputada d’ERC al Con-
grés, Pilar Vallugera, que és 
presentada per l’alcaldessa, 
Mercè Cabanas.

La 18a edició del Premi Solstici 
premia la taradellenca Mario-
na Conde, en prosa, i Àngel 
Fabregat, de Belianes (Urgell), 
en poesia. Els guanyadors en 
categoria infantil (Premi Jordi 
Capell) són Laia Reig, en poe-
sia, i Laia Sardà, en prosa. En 
categoria juvenil ho són Jofre 
Cedó, en poesia, i Pol Pérez en 
prosa.

Jordi Morató i Bet Comas 
guanyen el concurs d’Ins-
tagram de la Festa d’en 
Toca-sons i InstaOsona.

Arnau Lledó es proclama 
campió de Catalunya de 
motocròs.

Quatre famílies s’apunten 
al programa d’identificació 
genètica per localitzar desa-
pareguts de la Guerra Civil.
Es publica un llibre de contes 
dels alumnes del Taller d’es-
criptura de la Biblioteca.

Adrià Ramírez i Papell, esco-
llit president de l’associació 
per la Promoció del Transport 
Públic de Catalunya.

Torna el Cicle de projeccions 
Taradellencs pel món. Durant 
tot el mes Lluís Verdaguer, 
Jaume Sañé, Gerard Roma i 
Joan Roqué, i Teresa Simó, 
expliquen viatges seus.

Taradell reviu l’ascens de la 
UD Taradell l’any 1973 amb 
projeccions d’imatges a la 
Biblioteca en el marc de la 
Mostra Internacional de Cine-
ma Etnogràfic.

El ple municipal rebutja la 
sentència que ha inhabilitat 
el president Quim Torra.

S’exhaureixen les entrades 
per l’obra de teatre Parèntesi 
a Can Costa protagonitzada 
per un grup de teatre de joves 
de la comarca.

L’Ajuntament de Taradell 
instal·la un sistema de clima-
tització al local municipal on 
assaja l’Esbart Sant Genís.

Taradell suma la tercera flor 
d’honor de les Viles Florides, 
un reconeixement a la bona 
feina de conservació i millora 
de l’espai urbà amb vegeta-
ció, per part dels tècnics i la 
Brigada Municipal d’Obres i 
Serveis.

La Regidoria de Serveis 
socials renova amb diferents 
accions el local municipal 
que acull l’Associació de 
Jubilats.
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’Escola Les Pinediques parti-
cipa en un projecte europeu 
sobre escriptura per a fomen-
tar la inclusió a l’escola.

Setanta-sis donacions a 
l’acapte de sang del quart 
trimestre a Taradell. 

El taradellenc Joan Casassas, 
torner d’ofici, participa a la 
Setmana de la Fusta al Museu 
de la Torneria de Torelló.

Una forta calamarsada cobreix 
de blanc Taradell. Els serveis 
municipals han d’actuar en 
diferents punts per evitar mals 
majors.

La comunitat educativa de 
Les Pinediques, en defensa de 
González-Cambray, detingut 
a l’operació Volhov.

El Ple Municipal extraordina-
ri del 29 d’octubre, aprova per 
unanimitat les ordenances 
fiscals pel 2021. Es mantenen 
impostos i taxes, ja que el 
context de crisi ho recomana.

Xavier Serra, Maria Julià i 
Gerard Paredes guanyen el 8è 
concurs fotogràfic Memorial 
Lluís Tuneu.

Mariana Muchnik, nova 
coordinadora de l’ANC Tara-
dell acompanyada per Quico 
Pascual i Núria Llinàs. 

S’ofereix una formació per 
a empreses i emprenedors 
sobre finançament alternatiu 
als bancs.

NOVEMBRE 2020

Laura Bruy rep un premi 
Ondas amb l’equip de Mira lo 
que has hecho produïda per 
El Terrat. La taradellenca era 
responsable de perruqueria i 
maquillatge.

S’inicia l’arranjament de di-
versos camins forestals per a 
la prevenció d’incendis, acció 
que forma part del Pla muni-

cipal de Prevenció d’Incendis 
forestals.

El mercat setmanal es tras-
llada, a petició dels paradis-
tes, de la plaça de les Eres a 
l’Espai 1 d’Octubre seguint el 
consell dels tècnics per millo-
rar en salubritat, seguretat i 
mobilitat.

Càritas reparteix una desena 
de lots de material escolar a 
diverses famílies de Taradell.

Els botiguers de Taradell tan-
quen els llums i es pregunten, 
en un acte popular a la Plaça 
de les Eres, Com quedaran els 
carrers on vius si el comerç 
de proximitat desapareix? 
per Joan Rovira, fundador 
de l’empresa de jocs reciclats 
Guixot de 8, és candidat a 
Osonenc de l’any.

Dami Álvarez participa a 
Cover, el nou concurs de TV3 
versionant la cançó El dia 
de la Victòria del grup català 
Buhos.

Taradell se suma a la cam-
panya “Diposita aquí el teu 
masclisme”, de l’Institut 
Català de les Dones, amb 
enganxines per a les  
papereres.

Pren forma el grup osonenc 
Els Klàssics, amb presència 
del guitarrista taradellenc, 
Joan Casulleras.

Endesa millora la xarxa 
elèctrica per eliminar els talls 
de subministrament que hi 
havia a la zona de Castellets. 
Les obres s’havien demanat 
dos anys enrere, quan es va 
fer la millora del polígon.

L’Associació de Botiguers 
segueix la seva tasca dina-
mitzadora, amb el suport 
de la Regidoria de Promoció 
Econòmica, i organitza un 
taller d’aparadors de Nadal.

S’estrena un nou sistema 
d’accés a Can Costa (ILOQ) 
amb claus electròniques i/o 
codis, per facilitar la gestió 
de reserva de sales amb les 
entitats.

Durant tot el mes la Brigada 
Municipal porta a terme les 
obres de millora a la cruïlla 
del carrer de Ramon Pou amb 
la carretera de Balenyà per 
millorar-ne la seguretat vial. 
S’hi planten noves espècies 
arbòries.

Joan Druguet, professor de 
l’Escola de Música de Tara-
dell, distingit al concurs La 
Sardana de l’Any.

Taradell, a través de la Regi-
doria de Patrimoni i l’Arxiu 
Fotogràfic és present a les IV 
Jornades de Memòria Demo-
cràtica d’Osona.

Una trentena de persones, 
entre elles l’alcaldessa, Mercè 
Cabanas, participen a la ca-
dena humana per denunciar 
la violència masclista davant 
l’Ajuntament, organitzada per 
Som Dones. 

L’Escola de Música organitza 
un concurs online a través de 
Ràdio Taradell per comme-
morar Santa Cecília.

Els Mossos denuncien set 
persones a Taradell per no 
portar la mascareta.

Se suspèn la 41a edició de la 
Caminada Rupit-Taradell.

Unes 60 persones assisteixen 
a l’acte del 25-N a Taradell, 
organitzat per Som dones 
amb el suport de l’Ajunta-
ment, en el que s’encenen 
espelmes per les víctimes de 
violència masclista i es pre-
senta un llaç lila amb diverses 
flors de ganxet i simbòliques 
abraçades amb el nom de 
les assassinades a tot l’Estat. 
Mireia Montaña, pubilla de 
Taradell, i diverses activistes, 
llegeixen el manifest davant 
l’Església.

El Programa d’Identificació 
Genètica permet trobar un 
soldat taradellenc que va mo-
rir a la batalla de l’Ebre.

El Gran Recapte recull 3.000 
€ per destinar-los a la compra 
d’aliments del rebost solidari 
de Càritas a Taradell.

L’equip de govern aprova 
proposar al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que 
nomeni l’analista jubilat Pau 
Rosique i Samper, com a nou 
Jutge de Pau, en substitució 
de Carme Amblàs, que va re-
nunciar per motius de salut. 
Segueix sent jutge substitut 
Lluís Muntal, designat en 
l’anterior mandat.

El Ple Municipal declara 
Felip VI persona non grata a 
Taradell.

El Ple Municipal aprova per 
unanimitat el pressupost de 
l’Ajuntament 2021, de 6,8 mi-
lions d’€, un augment del 4% 
respecte al de 2020, gràcies 
a l’increment de l’activitat 
al municipi. Com a novetat, 
l’alcaldessa, Mercè Cabanas, 
es rebaixa el sou en més d’un 
40% per mantenir el cost dels 
càrrecs electes però, amb el 
diferencial, poder proporcio-
nar una indemnització per 
la seva dedicació als quatre 
regidors de l’equip de govern 
que no en rebien.
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Mor Antònia Font, l’Antònia 
de la farmàcia, als 67 anys a 
causa d’una llarga malaltia. 
Activista cultural i col·labora-
dora amb moltes associacions 
del municipi, deixa una forta 
empremta.

DESEMBRE 2020

S’engega la campanya de 
Nadal a Taradell, organitza-
da per l’ABT (Associació de 
Botiguers de Taradell) i sub-
vencionada per l’Ajuntament. 
L’obertura de llums als carrers 
i un castell de focs enceten 
una campanya marcada per 
l’entrada en funcionament de 
la Targeta Comerç Taradell 
(TCT). Es van repartir premis 
valorats en 1.500 €.

El Ple municipal aprova la 
modificació del POUM que 
protegeix l’àmbit comercial.

Atorguen un nou premi Porc 
d’Or a la granja Castellets, del 
grup Pinsos Sant Antoni.

L’Ajuntament comença a 
sancionar a qui no fa co-
rrectament la recollida de 
deixalles i deixa les bosses 
domèstiques a la paperera o 
abandonades al carrer.

Es posa a la venda el Calenda-
ri de Taradell del 2021, dedi-
cat als 50 anys de pubillatge.

Un grup de taradellencs, 
convocats per Taradell.com, 
il·lumina la creu del Castell 
durant el període nadalenc.

Jordi Farré, veí de Goitallops, 
es presenta de candidat a la 
presidència del FC Barcelona.

Martina Molist i Eloi de Ca-
ralt, alumnes del col·legi Sant 
Genís i Santa Agnès guanyen 
un Premi Sambori 2020, que 
organitza Òmnium Cultural.

Els Amics de Santa Llúcia ce-
lebren la seva nit a la popular 
capella, amb una lectura de 
poemes i cantada de nadales 
amb distància i grups reduïts.

La pandèmia obliga a suspen-
dre la Fira de Santa Llúcia a 
Taradell. La capella de Santa 
Llúcia obre les portes durant 
tot el matí, gràcies a la col·la-
boració municipal.

El Patge Reial arriba a Tarade-
ll. Ho fa a la Plaça de les Eres, 
amb un atractiu muntatge, 
per garantir totes les mesures 
de seguretat.

Es posa a la venda el joc de 
taula Juga’t-ho! El Joc de 
Taradell! sortit del trivial per 
Instagram que va realitzar la 
Biblioteca durant el confina-
ment.

La Festa d’en Toca-Sons en-
trega els premis del Concurs 
de Fotografia Memorial Lluís 
Tuneu. A l’acte se celebra el 
moment de treva i reconeixe-
ment suspesos. La Fundació 
Vilademany i el Dispensari 
Municipal són les entitats 
reconegudes en homenatge 
als seus professionals.

El Parc de les Olors ofereix 
el tradicional Taller d’atxes 
de barballó per rebre els Reis 
d’Orient.

Taradell amb La Marató or-
ganitza per tercer any conse-
cutiu el recapte de donatius. 

Diferents entitats organitzen 
activitats per recollir fons. 
El dia abans de La Marató, 
dedicada al COVID-19, el pro-
grama T’Escoltem, de Ràdio 
Taradell, fa un especial.

Taradell crea un cens d’ha-
bitatges buits al municipi 
amb l’objectiu de generar 
més oferta d’habitatge, ja que 
servirà de base per accions 
municipals. La falta d’habi-
tatge assequible és una de 
les mancances al municipi, 
segons diverses enquestes 
ciutadanes.

Els alumnes del Col·legi Sant 
Genís i Santa Agnès surten al 
carrer per cantar nadales. 

Els alumnes de 6è de 
primària de l’Escola Les 
Pinediques representen els 
Pastorets a Can Costa. Els tres 
cursos van fer una repre-
sentació diferent per a les 
respectives famílies.

La Coral l’Arpa celebra l’espe-
rat i emotiu Concert de Nadal 
amb mesures de seguretat i 
amb mascareta.

El Ple municipal aprova tirar 
endavant les obres del PAU10, 
que urbanitzarà la zona 
entre la ctra. de Balenyà i el 
c. Miquel Martí i Pol, tot per-
metent edificar-hi habitatge 
i un millor accés a l’Escola 
Infantil Les Pinediques i al 
parc infantil adjacent.

El dissenyador Gerard Calm, 
de Zoo Studio, rep el premí 
Laus d’Or (referent del dis-
seny a Catalunya i Espanya) 
i ADCE Awards (Europa) pel 
disseny de l’ampolla de vi 
Costenc, dels productors del 
Penedès Set & Ros.

Gent gran de Taradell parti-
cipa en el Diari d’un confina-
ment col·lectiu, un diari que 
elabora la Mancomunitat La 
Plana.
Llinarsport SL empresa que 
ja ho gestionava guanya la 

licitació municipal per portar 
la gestió de l’EAS Taradell 
durant els propers anys.

L’Escola de Música celebra el 
tradicional Concert de Nadal 
a través de la plataforma de 
vídeos YouTube, podent-se 
escoltar les cançons, també, 
per Ràdio Taradell.

Àngel Ballesteros aconse-
gueix la medalla d’or al Cam-
pionat d’Espanya interau-
tonomies de raid hípic amb 
l’equip de Catalunya.

El dilluns dels Sants Inno-
cents una vuitantena de per-
sones participen a la neteja 
de l’entorn convocada per la 
Regidoria de Sostenibilitat. 
Es recullen més de 350 quilos 
de residus.

Taradell contra el Càncer 
recull 2.590 € a la tradicional 
campanya nadalenca.

Mariana Muchnik reelegida 
com a membre de la coordina-
dora de l’ANC d’Osona.

Durant el període nadalenc, 
Ràdio Taradell ofereix una 
programació especial amb 
els col·laboradors de la casa. 
L’emissora emet el programa 
Nadal a la presó, dedicat als 
presos i preses polítics.

Finalitza la tasca de l’Agent 
cívic que tenia Taradell en 
acabar-se el període de la 
subvenció. La seva feina ha 
estat molt ben valorada per 
l’Ajuntament i la ciutadania.

Taradell.com celebra les 
pre-campanades amb una 
convocatòria a les 12 del 
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migdia sota el campanar, per 
culpa del toc de queda.

Un centenar de persones aco-
miaden l’any a la 11a edició de 
la Cursa de Sant Silvestre.

GENER 2021

Èxit absolut del concert de 
Cap d’Any organitzat per la 
Regidoria de Cultura, amb 
la violinista Coloma Bertran 
acompanyada per la ballarina 
Laura Marsal i els cantants 
osonencs Ju Puigdomènech i 
Guillem Soler.

Mercè Cabanas adreça, en el 
missatge de Cap d’Any, un 
agraïment a qui ha cooperat 
per fer més suportable la vul-
nerabilitat que la pandèmia 
ha comportat.

L’obra de teatre Parèntesi 
torna a Can Costa amb una 
versió nadalenca.

Taradell rep els Reis d’Orient 
en una Cavalcada de 5 quilò-
metres adaptada a la pandè-
mia, per tal que el públic no 
s’amuntegui. La fan possible 
una quarantena de voluntaris 
i treballadors municipals i 
una seixantena de patges. 
Després d’anys de no fer-ho, 
els Reis tornen a Mont- 
rodon.

Ràdio Taradell celebra el 
tradicional Concurs de Reis 
el dia 6 de gener. S’entreguen 
més de 200 premis proce-
dents de desenes d’establi-
ments col·laboradors i de 
l’Ajuntament.

Petita nevada a Taradell, 
que deixa 10 centímetres de 
neu al nucli urbà i uns 20 a 
les zones altes del municipi. 
L’acció preventiva dels serveis 
municipals evita maldecaps.

Els residents i personal de la 
Fundació Vilademany reben 
les dues dosis de la vacuna 
contra la COVID-19.

En el marc de la Festa dels 
Tonis de Taradell 2020, 
Marçal Danés és proclamat 
Hereu.

En l’inici del segon trimes-
tre, el personal dels centres 
educatius del municipi reben 
els test PCR d’autocribatge 
pel COVID.

Entra en vigor la bonificació 
del 95% sobre l’impost de 
plusvàlua per als hereus d’ha-
bitatges en què la persona 
traspassada hi residia.

Les Regidories de Cultura, 
Educació i Benestar lliuren 
a les escoles, l’Institut i la 
Residència exemplars del 
Juga-t’ho, el joc de Taradell!

L’Ajuntament de Taradell i 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) signen un 
conveni per desenvolupar la 
Ruta de l’Aigua de Taradell. 

Jordi Farré queda fora de la 
cursa per la presidència del 
Barça.

Més de cent donacions a 
l’acapte de donació de sang 
del mes de gener, en general 
la més generosa de l’any.

Enric Aguilar i Rubén Morci-
llo guanyen els concursos de 
pessebres i arbres de nadal 

que l’AAVV de La Roca orga-
nitza per Instagram.

Enedina Jiménez i Balma 
Martí guanyen el concurs 
d’Instagram de la Nit de Reis, 
organitzat per la Biblioteca i 
l’Arxiu Fotogràfic.

La campanya d’Amnistia i 
Llibertat arriba a Taradell a 
mans de la secció local del 
Jovent Republicà.

Èxit de participació a la 
presentació a can Costa de la 
Cooperativa +65, de serveis a 
la gent gran.  Impulsada per 
l’Emília Bosch, ha comptat 
amb el suport de la Regidoria 
de Promoció Econòmica, a 
través del Servei de Desenvo-
lupament Local de la Manco-
munitat la Plana.  

Jordi Pota, representa el seu 
espectacle ‘I ara què?’ amb 
motiu de la Festa Major d’Hi-
vern. Els actes tradicionals 
com el Ball del Ciri, els balls 
tradicionals, els gegants i la 
xocolatada s’han de suspen-
dre per la pandèmia.

La Regidoria de Cultura porta 
a terme una enquesta per 
conèixer l’oferta cultural que 
demanda la ciutadania de 
Taradell, en la qual hi partici-
pen 209 persones.

Guillem Brussosa i Miri Hor-
no guanyen les paneres de 
Nadal que sorteja Veu Animal 
Taradell.

El Xocolater de Taradell, rep 
el premi Fava de Cacau de 
Sant Vicenç dels Horts, que 
distingeix les 50 millors pas-
tisseries de Catalunya.

L’Escola de Música obre les 
seves portes oferint a les se-
ves instal·lacions els tradicio-
nals concerts de formacions.

Laia Camprubí i Ivan Riera 
representen Osona a les 
llistes de la CUP Nacional a 
les eleccions del Parlament. 
Carles Furriols, també entra 
a les llistes de Junts per 
Catalunya.

Els partits amb representa-
ció a Taradell decideixen no 
fer cap acte electoral per les 
Eleccions del Parlament i 
fan campanya a través de les 
xarxes socials.

FEBRER 2021

La Cooperativa +65 es posa 
en marxa l’1 de febrer. Més de 
60 persones jubilades se’n fan 
sòcies durant el primer mes.

Es porta a terme una neteja 
forestal a la Urbanització de 
la Roca.

Les dades de l’Institut Català 
de l’Energia reflecteixen que 
Taradell és un dels municipis 
d’Osona amb més instal·la-
cions d’autoconsum fotovol-
taic. 

Can Codina rep el premi a la 
tercera millor botifarra d’ou 
singular de Catalunya.

El Club Patí Taradell signa 
un conveni amb l’Institut i 
l’Ajuntament per utilitzar la 
pista del centre educatiu.

La Biblioteca acull  l’exposició 
“Un any de Covid, en imat-
ges” organitzat per l’Arxiu 
Fotogràfic de Taradell.
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’ABT promou una campanya 
per incentivar els bars i res-
taurants de Taradell a través 
de la TCT.

L’Escola de Música l’Arpa 
reprèn les classes presencials 
després que no ho pogués fer 
des d’inici de curs.

Junts per Catalunya guanya, 
a Taradell, les eleccions al 
Parlament amb 1.547 vots. 
ERC és segona força amb 756, 
mentre que la CUP en treu 
350.

La Residència Viladema 
celebra un carnaval de forma 
diferent però amb optimisme.

Protecció Civil de Taradell 
connectada a la xarxa d’emer-
gències del govern RESCAT.

L’EAS Taradell posa en marxa 
un servei d’entrenador per-
sonal.

Veu la llum el conte infantil 
La gallina cluck cluck, de la 
taradellenca Lídia Munmany, 
que té com a objectiu explicar 
la gestació subrogada.

L’exposició “Martellamento 
diluito nel tempo. Els bom-
bardejos de l’aviació italiana 
sobre Catalunya” del Memo-
rial Democràtic de Catalunya, 
s’exposa a Can Costa.

El taradellenc Adrià Serrarols, 
graduat en Relacions Inter-
nacionals, entra a l’executiva 
del Jovent Republicà d’Osona 
- Lluçanès.

Rifà Llar i el Forn Sant Sebas-
tià, els millors aparadors del 
Carnaval 2021 en un concurs 
organitzat per Ràdio Taradell. 

Els vencedors en el concurs 
de façanes van ser l’Arlet i 
en Martí Codina i, en el de 
balcons, la Mireia Redorta.

MARÇ 2021

Rifà Llar i el Forn Sant Sebas-
tià, els millors aparadors del 
Carnaval 2021 en un concurs 
organitzat per Ràdio Taradell. 
Els vencedors en el concurs 
de façanes van ser l’Arlet i 
en Martí Codina i, en el de 
balcons, la Mireia Redorta.

La Regidoria de Cultura estre-
na el cicle de xerrades ‘Vivim 
la Música’ amb l’objectiu 
d’apropar la música a tothom 
amb els coneixements i la 
passió de professionals.

Dues mil persones del 
municipi ja tenen la Targeta 
Comerç de Taradell (TCT) 
promoguda per l’Associació 
de Botiguers.

Som Dones i la Regidoria 
d’Igualtat commemoren el 
8M, Dia Internacional de la 
Dona amb activitats durant 
tot el mes. Una ruta lila o el 
cinefòrum són els actes amb 
més participació. Can Costa 
acull l’exposició “Dones es-
portistes de la UVIC” durant 
tot el mes.

La Biblioteca de Taradell digi-
talitza la Revista Taradell i els 
programes de Festa Major.

Taradell.com proposa tres ta-
llers anomenats TASTAR. Un 
de totebags, un d’automassat-
ges amb plantes aromàtiques 
i un altre taller de mones de 
pasqua.

Es continua la renovació 
d’asfalt en mal estat de dife-
rents carrers del municipi en 
el marc del Pla de millora de 
la Via Pública, amb un cost 
superior als 100.000 €.

Els Tonis de Taradell celebren 
la seva Festa amb un progra-

ma en streaming que inclou 
el pregó de Carles ‘Tati’ 
Furriols; l’entrega del Toni 
d’Honor al Museu Industrial 
del Ter i el lliurament del 
Convidat d’Honor a Antoni 
Pladevall i Arumí.

La Carnisseria Codina guanya 
el concurs d’aparadors dels 
Tonis Taradell.

Genís Donadeu, el porter 
del primer equip de la UD 
Taradell, escollit Hereu 2021 
de Taradell.

S’obre la nova àrea d’emer-
gència de residus. Està 
tancada i codificada amb 
una aplicació mòbil amb 
l’objectiu que es faci servir 
només en cas de necessitat 
dels usuaris. Des de l’equip 
tècnic de l’Ajuntament es 
resolen dubtes, deficiències 
i suggeriments sobre la nova 
instal·lació i el mecanisme 
d’accés.

Nova edició de la Mostra de 
Teatre. El públic gaudeix 
del monòleg de Pau Murner, 
obres de teatre a amb grups 
de microteatre de Barcelona i 
l’obra “Ambre” de Cosmogò-
nia Teatre.

Les Escoles de Taradell cele-
bren les tradicionals portes 
obertes per mostrar les seves 
instal·lacions als nous alum-
nes i a les famílies.

L’equipament municipal Can 
Costa Centre Cultural rep el 
distintiu d’Espai de Cultura 
Responsable. 
La Cobla Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona ofereix un concert 
a Taradell organitzat per 
l’Agrupació Sardanista.

Òmnium Cultural recull fir-
mes a favor de l’amnistia dels 
presos i exiliats.

L’Associació de Veïns de la 
Roca organitza un concurs 
de mones de pasqua a través 
d’Instagram.

Un any més, els Tonis de 
Taradell i l’Arxiu Fotogràfic 
participen al Mercat del Ram 
a Vic.

L’Ajuntament i la Generalitat 
de Catalunya senyalitzen la 
bauma del Castell de Tara-
dell com a zona prohibida 
en escalada en roca, ja que 
es tracta d’un Bé Cultural 
d’Interès Nacional. En una 
reunió entre representants 
municipals, del Departament 
de Cultura i dels escaladors 
s’acorda fer una proposta de 
cara a la tardor.

ABRIL 2021

L’Ajuntament de Taradell ac-
tualitza el logotip corporatiu 
per millorar la seva capacitat 
de reproducció, especialment 
en els mitjans digitals i resol-
dre les lleus imperfeccions 
tècniques de l’anterior isotip.

La Regidoria d’Esports 
impulsa un nou projecte de 
dinamització de l’esport de 
Taradell de la mà del Consell 
Esportiu d’Osona.

S’habilita un nou aparcament 
per motocicletes a davant de 
l’Institut, amb espai per a 14 
places.

Els Bastoners de l’Esbart 
tornen a fer picar els bastons 
amb el so de la gralla el diu-
menge de Pasqua.

L’Associació de Botiguers sor-
teja quatre mones de pasqua 
entre els clients que tenen la 
TCT. 

Jesús Ramos cedeix un qua-
dre a l’Hospital de Vic en
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senyal d’agraïment als profes-
sionals sanitaris.

La Fundació Vilademany 
celebra una jornada de portes 
obertes als nous pisos tutelats 
del carrer Ramon Pou, 82. 
Dificultats burocràtiques 
n’ajornen l’obertura fins a l’1 
de juliol.

Durant tot el mes es porta a 
terme el cicle de gastronomia 
“Cuinem?”. Un centenar de 
persones participen en els 
tres tallers que es van oferir.

Es posa en marxa el servei de 
‘’Bus a peu’’ pels alumnes de 
primària de l’Escola Les Pi-
nediques, que passa pel Camí 
de Seva, un dels que l’Ajunta-
ment ha arranjat.

Mor Mossèn Josep Baucells 
a l’edat de 89 anys. Baucells 
era prevere de l’Arquebisbat 
de Barcelona i arxiver de la 
Catedral des de l’any 1967. 
L’historiador i autor de molts 
volums, va ser l’ànima de la 
Revista Taradell durant les 
últimes quatre decades.

Durant tot el mes, la Biblio-
teca acull l’exposició Abril 
Poètic amb obres de poetes 
locals.

S’inauguren tres nous punts 
d’intercanvi de llibres, sota 
el títol A l’abril cada llibre 
val per mil, a l’entrada de 
La Roca, a la Plaça del Sol al 
Parc Jaume Vila del barri de 
Mont-rodon. Les tres inaugu-
racions s’acompanyen d’un 
espectacle infantil.

El pilot de motos Blai Trias, 
disputa el campionat europeu 
en la seva categoria.

L’Escola de Música i l’Escola 
Bressol La Xarranca celebren 
la jornada de Portes obertes.
El premiat novel·lista, Antoni 
Pladevall i Arumí, presenta 
la darrera i exitosa obra La 
Clau Anglesa a la Biblioteca 
de Taradell.

La Regidoria d’Entitats cele-
bra una formació sobre com 
obtenir el certificat digital i 
quines utilitats té, on hi parti-
cipen 18 entitats de Taradell.

Pau Rosique es converteix en 
el nou Jutge de Pau de Tara-
dell, en substitució de Carme 
Amblàs.

Albert Om presenta el seu 
nou llibre El dia que vaig 
marxar, en un emotiu acte a 
Can Costa.

El servei de joventut El Pun-
tal celebra les jornades Càp-
sula a l’Institut de Taradell.

S’executen les obres de 
manteniment del camí de 
Vilalleons i de Penedes que 
han servit per garantir la 
seguretat d’uns camins molt 
transitats.

Un centenar de persones van 
donar sang a l’acapte del mes 
d’abril.

La Regidoria de Sostenibilitat 
i la Mancomunitat La Plana 
regalen compost provinent de 
la matèria de recollida orgàni-
ca recollida a Taradell, durant 
tota la setmana de Sant Jordi, 
a l’Espai 1 d’octubre.

La Biblioteca organitza una 
revetlla de Sant Jordi amb 
un espectacle de narracions 
teatralitzades.

L’Associació de Botiguers 
sorteja roses i llibres entre els 
clients que tenen la TCT.

La diada de Sant Jordi torna a 
omplir els carrers de Taradell 
de forma diferent amb les 
restriccions de la pandèmia. 
Les parades de roses i llibres 
s’ubiquen al passeig de Sant 
Genís durant tot el dia. Els 
actes tradicionals tenen lloc a 
la tarda a l’Espai 1 d’Octubre, 
amb l’entrada del drac i el 
conte teatralitzat La llegenda 
de Santa Jordina i l’entrega 
de premis del Concurs d’Art 
Jove a Ariadna Lozano, Mi-
reia Teixidor i Anna Aparicio 
i Rut Tió. La diada finalitza 
amb un taller de Kokedamas 
de Sant Jordi amb el Parc de 
les Olors.

La Fundació La Caixa dóna 
10.000 euros a la Fundació 
Vilademany per invertir 
als nous pisos tutelats de 
Taradell.

Elsa Molas, Martina Reig i 
Maria Clapés, alumnes del 
Col·legi Sant Genís i Santa 
Agnès, guanyen un Premi 
Sambori que organitza Òm-
nium Cultural.

Oques Grasses, amb el tara-
dellenc Arnau Altimir com a 
bateria, estrena el nou disc A 
tope amb la vida.

Taradell acull l’Exposició 
dels 40 anys del periòdic El 9 
Nou. La xerrada-col·loqui de 
la inauguració compta amb 
Víctor Palomar, director de 
la publicació, la periodista 
taradellenca del mitjà, Laia 
Miralpeix i altres assistents. 
La presentació va a càrrec de 
la periodista, i ara alcaldessa, 
Mercè Cabanas.

MAIG 2021

La web municipal, taradell.
cat, rep per setè any consecu-
tiu el Segell Infoparticipa que 
valora la qualitat i la trans-

parència dels webs de les 
administracions públiques.

El cicle TAS TAR que orga-
nitza Taradell.com finalitza 
amb un maridatge de vins de 
la Masia Vila-rasa i música en 
directe.

S’instal·len set pilones al 
c. Ramon Pou i un senyal 
d’STOP a l’encreuament 
d’aquest carrer i el c. Sant 
Sebastià per millorar-ne la 
seguretat.

Mor Quim Feixas, activis-
ta i membre entusiasta de 
l’Agrupació Sardanista, en 
un malaurat accident mentre 
se celebrava l’aplec al Castell 
d’en Boix.

David López, subcampió de 
Catalunya de trial en cate-
goria Benjamí. També va 
pujar al podi als campionats 
estatals.

Aina Alcubierre és escollida 
nova presidenta territorial 
de la JNC i, Núria Tuneu, 
coordinadora comarcal de la 
mateixa formació.

Es convoca la segona edició 
del Premi Anastasi Aranda 
al millor treball de recerca de 
Batxillerat, dotat amb 1.200 €.

Mor Isabel González, als 
104 anys. Amb el seu decés, 
Taradell ja no té cap persona 
centenària.

L’Alzinar de la Roca obté el 
segell d’”Espai de Cultura 
Responsable”, reconeixement 
que mostra la implicació del 
sector cultural amb principis 
bàsics de la societat com la 
salut, la inclusió, la pluralitat, 
el respecte i la llibertat

Taradell participa en la cam-
panya “Let’s clean up Euro-
pe” amb una matinal netejant 
l’entorn i boscos. Al migdia 
es va celebrar un vermut pels 
participants amenitzat pel 
grup de música Els Klàssics.
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Meritxell Soler i Maria Sañé 
guanyen el concurs de foto-
grafia de Sant Jordi de deco-
ració de balcons i finestres. 

La Font del Cassanell segueix 
sent una de les més contami-
nades d’Osona, tot i que hi 
disminueixen els nivells de 
nitrats.

Èxit en la segona edició 
de “Cultura en Marxa”. El 
recorregut pels bars musicals 
antics, amb en Karra; un pas-
seig entre vinyes a la Masia 
Vila-rasa, amb Roger Reig; la 
ruta per la Flora Local, amb 
en Xevi Blancafort; una visita 
al Casal de Mont-rodon, amb 
Mn. Antoni Pladevall; la cami-
nada a El Colomer amb el CET 
i els seus propietaris; i la ruta 
per conèixer els motius de 
les cases antigues del poble, 
amb Josep i Mireia Munmany, 
s’omplen d’assistents.

Es renova totalment el Parc 
Infantil de la Plaça del Sol, tot 
millorant-ne la seguretat. La 
torre del que hi havia es dona 
al Col·legi Sant Genís i Santa 
Agnès.

Els Tonis de Taradell celebren 
el passant dels Tres Tombs 
suspès al mes de març.Es fa 
en format reduït pels carrers 
de La Roca i s’emet en strea-
ming per internet i per TV, al 
Canal Taronja.

El Col·legi Sant Genís i Santa 
Agnès, adherint-se a la inicia-
tiva “Dia de l’Educació Física 
al Carrer”, celebra la jornada 
esportiva en un dia ple d’ac-
tivitats.

El tret de sortida del Festival 
COOPTURA FEST, de la Coo-
perativa +65, omple la sala de 
Can Costa amb el concert del 
grup OVIDI4.

La Regidoria de Pagesia i els 
pagesos de Taradell com-
memoren Sant Isidre amb la 
tradicional missa i un vermut 
a Can Costa. S’aprofita l’acte 

per exposar, des de la Regido-
ria d’Urbanisme, la modifica-
ció del POUM respecte a les 
masies.

El Guixot de 8 celebra 30 anys 
amb la inauguració d’un nou 
espai compartit a l’antiga 
fàbrica de Can Benguerel. 
Tothom en surt més enriquit 
del que hi ha entrat gràcies 
a la intel·ligència i la passió 
d’en Joan Rovira.

ADIF instal·la una tanca 
perimetral a la via de tren i 
a la nova central elèctrica de 
Mont-rodon per reduir el risc 
de perillositat.

Se celebra a Can Costa una 
trobada municipalista amb 
els regidors i regidores del 
Jovent Republicà d’arreu de 
Catalunya.

L’àrea de Gent Gran de la 
Mancomunitat La Plana 
presenta a Taradell l’exposi-
ció “La saviesa de ser Dona’, 
una mostra de fotografies que 
recull trajectòries vitals, molt 
diverses, de 13 dones de més 
de 60 anys.

Els Amics de Santa Llúcia 
celebren el “7è Cicle de Mú-
siques” dedicat a les sonates 
i partites per a violí  de JS 
Bach. En destaca “Bach’s 
Mou”, un espectacle de suites 
per a violoncel i dansa.

Nou èxit del “Cicle de Projec-
cions del Centre Excursionis-
ta”. Quatre films, van omplir 
la sala de Can Costa cada 
divendres del mes.

ERC Taradell presenta el 
projecte “Art per tu” de la 
Fundació Irla amb l’artista 
contemporània Lídia Azagra 
en un acte a la Font Gran, per 
abordar el civisme al mu-
nicipi, i en el que també hi 
participa l’artista taradellenc 
Jesús Ramos.

El Ple de l’Ajuntament aprova 
una moratòria per a noves 

llicències d’instal·lacions 
d’energia solar i eòlica en sòl 
agrícola, mentre es prepara la 
seva regulació urbanística.

El Govern català atorga la 
concessió definitiva perquè 
Ràdio Taradell pugui emetre 
a través del 107.7 FM.

Els alumnes de 3r d’ESO de 
l’Institut de Taradell recullen 
més de 2.400 quilos d’ali-
ments i productes d’higiene 
en l’organització d’un gran 
recapte. Els aliments són en-
tregats a Càritas Taradell.

Ràdio Taradell recupera la 
Caminada de Lluna Plena. 
Unes 250 persones van poder 
gaudir d’un recorregut de 12 
quilòmetres. Després de la 
caminada s’ha de suspendre, 
per pluja, el concert de Boys 
Damm previst.

S’obre un nou aparcament 
temporal amb regulació de 
zona blava al solar de “Can 
Mansa” ubicat al c. Guillem 
de Mont-rodon, que ofereix 12 
places d’aparcament addicio-
nals a tocar del centre urbà.

Més de 280 persones partici-
pen en la Cursa d’Orientació 
de Taradell organitzada pel 
CET L’Enclusa i la UE Vic i 
puntuable pel Campionat de 
Catalunya universitari. 

L’equip d’OK Lliga del CP 
Taradell baixa de categoria 
després de dues temporades a 
la màxima categoria esta-
tal. Marçal Casadevall, Edu 
Genís, Xevi Soler i l’entrena-
dor Ferran Moreno, deixen 
l’equip.

La Revista Taradell busca re-
dactors per impulsar de nou 
la Revista Taradell, que ha 
perdut fa poc el seu director i 
redactor.

Som Dones celebra una ruta 
literària dedicada a Rosa Co-
dina, poetessa de Taradell.

La Biblioteca de Taradell i 
la Comissió Premi Solstici 
convoquen la dinovena edició 
del Premi Literari Solstici. 
La proclamació del veredicte 
i el lliurament de premis es 
preveu pel dissabte 25 de 
setembre a les 12 del migdia a 
la Biblioteca Antoni Pladevall 
i Font.

JUNY 2021

Taradell es converteix en 
“Vila 30”. Tots els carrers 
i vies municipals passen a 
tenir un límit de velocitat 
màxima de 30 km/h excepte 
els carrers i vies que ja tenen 
la limitació a 20 km/h i els 
vials de la Generalitat o de la 
Diputació, que és de 50 km/h. 

L’Escola d’Arts L’Arpa inaugu-
ra l’exposició “La vida és un 
gran quadre, posa-hi color” 
on es mostren els treballs 
realitzats durant el curs pels 
alumnes, adults i juvenils, del 
centre.

L’Agrupació de Botiguers 
engega una nova campanya 
a través de la TCT (Targeta 
de Comerç de Taradell), per 
fer un tast de vins a la Masia 
Vila-rasa.

El Parc de les Olors celebra on 
concurs de façanes enjardina-
des per fomentar el verd dins 
el nucli urbà.

L’Ajuntament de Taradell i 
Turisme Montseny signen un 
conveni per generar sinergies 
per potenciar els elements 
turístics del municipi.
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En el marc del Dia de l’Esport 
i les Entitats, Taradell celebra 
el Dia de l’Associacionisme 
Cultural amb una fira d’en-
titats a l’esplanada de l’EAS, 
amb l’objectiu d’apropar la 
seva feina a la població. A 
l’Alzinar de La Roca, els Tonis 
obren la seva exposició a qui 
la vulgui visitar.

En el mateix marc, el Parc de 
les Olors, l’Arpa i la Regido-
ria de Cultura i Patrimoni 
realitzen una catifa de flors 
naturals, recuperant la tradi-
ció de les catifes de Corpus, 
que en acabat s’exposa davant 
l’església.

Paral·lelament, el Dia de 
l’Esport presenta un nou for-
mat tot organitzant diverses 
activitats esportives. A la 
1a Cronoescalada Ciclista a 
Goitallops, s’imposen Joan 
Soler i Tina Castanyer. També 
es practiquen la marxa 
nòrdica i curses atlètiques 
urbanes. Durant el dinar 
popular celebrat a Can Costa, 
nou esportistes de Taradell i 
l’equip del Club Patí Taradell 
—que ha aconseguit l’ascens 
a segona catalana d’hoquei— 
són reconeguts com a millors 
esportistes de Taradell del 
darrer any.

La Regidoria de Sostenibilitat 
inicia el canvi de 417 punts 
de llum obsolets a noves 
lluminàries tipus LED a l’Era 
d’en Mero, al carrer Dr. Fle-
ming, a Goitallops, al carrer 
d’El Vapor, a la carretera de 
Viladrau, al barri de Mont-ro-
don i a La Roca.

La Roca celebra la seva Festa 
Major amb un sopar popular 
que acull un concert de Gui-

llem Soler, i altres activitats.

L’Agrupació de Botiguers 
celebra una assemblea oberta 
a tots els establiments, co-
merços i empreses de la Vila 
per explicar els nous projec-
tes del nou curs.

Vilatans i vilatanes es con-
centren davant de l’Ajunta-
ment per dir prou a la Violèn-
cia masclista i els feminicidis, 
el divendres 11 de juny.

Cantaires del grup Tastet de 
Gospel participen a la pre-
sentació de la nova samarreta 
del FC Barcelona al Camp 
Nou amb un cor format per 
més de 200 cantaires de tota 
Catalunya.

Jefa Rovira es converteix en 
el nou entrenador del primer 
equip del CP Taradell. Els 
jugadors Xavier Crespo (Ven-
drell), Sergi Pla (Igualada) i 
Pol Gallifa (Breganze, Itàlia) 
s’uneixen al club per tornar a 
l’OK Lliga.

El Ple municipal aprova el 
Pla de Millora Urbana PAU 4, 
per urbanitzar la zona de l’av. 
Mossèn Cinto Verdaguer da-
vant el Cementiri Municipal.

L’Ajuntament de Taradell i 
AGBAR signen un conveni 
per crear un fons de solida-
ritat de 5.000 € per ajudar a 
pagar l’aigua a les famílies 
més vulnerables.

El fotògraf taradellenc 
David Burillo presenta a Can 
Costa l’exposició “Retorn a 
Prípiat, la ciutat desolada” 
amb fotografies de la ciutat 
vora la central de Txernòbil, 
acompanyat del periodista 

de TV3 Lluís Caelles, amb qui 
ha realitzat recentment un 
reportatge de TV3 sobre la 
central.

Els veïns de Mont-rodon cele-
bren una edició reduïda de la 
seva Festa Major a causa de la 
pandèmia amb un espectacle 
infantil, un concert de jazz, el 
tradicional sopar i un concert 
de versions.

Vinyet Calvo, Xènia Bautis-
ta i Laia Reig, alumnes del 
Col·legi Sant Genís i Santa 
Agnès, premiades als Premis 
Literaris de Gurb.

La Regidoria de Mobilitat se-
gueix actuant en els encreu-
aments crítics del municipi 
per millorar-ne la seguretat. 
Es reubiquen STOPs, col·locat 
nous passos de vianants, sen-
yalitzat zones d’aparcament i 
espais lliures de vehicles a les 
cruïlles del c. Catalunya amb 
l’avinguda del Montseny, del 
carrer Doctor Fleming amb 
el carrer de Bellmunt i la del 
carrer Doctor Fleming amb el 
carrer de Sant Miquel.

L’Aplec de la Sardana de Tara-
dell celebra la 75a edició amb 
les cobles Lluïsos de Taradell, 
Sant Jordi Ciutat de Barcelo-
na i la Genisenca de Taradell. 
Durant l’aplec, la Cobla Lluï-
sos estrena la sardana Front 
d’Estel de Ferran Carballido 
(flabiolaire de la Cobla), de-
dicada a la memòria de Quim 
Feixas.

Les Escoles de Taradell tan-
quen un curs escolar marcat 
per la pandèmia. L’Institut 
de Taradell ho va fer amb un 
acte de graduació amb els 
alumnes de 2n de Batxillerat 
i de 4t d’ESO i el Col·legi Sant 
Genís i Santa Agnès i l’Escola 
Les Pinediques amb una des-
pedida dels alumnes de 6è de 
primària a Can Costa Centre 
Cultural.

L’Escola de Música celebra el 
tradicional concert de final de 

curs de forma presencial amb 
els alumnes de Cant Coral i 
les formacions d’instruments.

La Flama del Canigó torna 
arribar a Taradell acompan-
yada dels portadors de la 
Catalunya Nord. La reben les 
autoritats municipals i mem-
bres de l’Agrupació Sardanis-
ta, juntament amb el públic 
que s’hi aplega.

Èxit de participació al vermut 
electrònic organitzat pel 
Consell de Joventut al Bosc 
del Pujoló.

La UD Taradell aconsegueix 
el títol de lliga i l’ascens a 
Segona Catalana en l’últim 
partit de la temporada. Ho 
celebren amb una rua pel 
poble i celebració al balcó 
de l’Ajuntament, on són 
rebuts per l’alcaldessa, Mercè 
Cabanas.

El Tribunal de Comptes recla-
ma 2,9 milions d’€ a Francesc 
Homs, acusat de la promo-
ció de l’independentisme a 
l’estranger.

Ràdio Taradell tanca tem-
porada amb un sopar amb 
els col·laboradors que fan 
possible la quarantena de 
programes que s’emeten. 
S’homenatja a David Bigas, 
director de l’emissora durant 
més de dues dècades, que 
deixa el càrrec.

Els 36 alumnes de 2n de 
Batxillerat de l’Institut de 
Taradell presentats a les PAU 
(proves d’accés a la univer-
sitat) han estat aptes. Mireia 
Montaña treu la millor nota 
de Taradell, amb un 9,2.

S’obre el vial que connecta 
el c. de la Vila i el pg. Domè-
nec Sert, on estava situat el 
col·legi de les monges. Al 
mes de juliol, la Regidoria de 
Participació Ciutadana obrirà 
una consulta popular per 
definir-ne el nom.



Bona nit,

Quan la Mercè Cabanas, l’alcaldessa de Taradell, va trucar per oferint-me fer el 
pregó de Festa Major em va deixar certament il·lusionat però, també, força preo-
cupat per si era capaç de fer un pregó digne dels ciutadans de Taradell.

Encara em vaig preocupar més quan la Míriam Martínez em va passar la llista 
dels meus predecessors: 25 homes, només 5 dones i una entitat de pes com la co-
bla Lluïsos. Davant d’aquests números d’una cosa estic segur: no m’han escollit 
per afavorir la igualtat de gènere.

Durant una època força llarga em podíeu trobar a l’escola, a I’ajuntament, a l’Es-
bart i molt poc a casa i hauríeu justificat que fes el pregó amb un senzill: és de 
l’olla!

Sempre he pensat que els pregons de festa, tal com ens diuen els diccionaris, 
han de ser una crida a la gresca, a menjar, a beure, a passar-ho bé. I més d’un 
m’ha sentit queixar-me quan el pregoner d’altres edicions feia massa incís en les 
vivències personals o en fets que no són la festa.

Però no és el mateix mirar-s’ho de lluny que comprometre’s a pujar dalt de l’es-
cenari. La incoherència és pròpia dels humans i rectificar diuen que és de savis.

Així que, abans de fer pròpiament la crida a la festa, em disposo a fer-vos un 
recorregut pels meu records amb l’esperança que vosaltres ho feu pels vostres i 
ens puguem trobar en un lloc comú, Taradell. I justificar per què m’han dema-
nat fer el pregó de la Festa Major d’enguany.

Soc nascut a Taradell, a can Masseu. Sóc fill de la Maria de can Masseu i d’en Rai-
mon nascut a Sant Andreu de Palomar i d’origen valencià; concretament d’Al-
baida. Ella, teixidora al Tint. Ell “peón caminero” responsable de les carreteres 
de Vic i de la Collada. Gràcies a la feina de la mare tenia tres reis: els de casa, els 
del Centro i els del Tint. Vull dir que, com molts altres infants del meu temps, els 
reis d’Orient ens passaven tres vegades. Teníem 9 reis.

També tenia una germana, la M. Carme, que va morir massa jove, i la tieta Ra-
mona.
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rant força temps vaig viure amb una barreja de vergonya i satisfacció les anèc-
dotes que me n’explicaven. Recordo especialment en Lluís, el pare d’en Josep 
M. de la Barberia; cada cop que hi anava em deia el mateix: “El teu avi era molt 
intel·ligent, llegia el diari! Després, invariablement, hi afegia, “una vegada por-
tava una bona cistella de bolets i algú li va preguntar: què Andreu, com està la 
família? I l’avi que respon: tots podrits, tots podrits”. No cal que us digui que 
després de les rialles, m’aclaria: “El teu avi era sord com una perola”.

També m’empipava que em diguessin Masseu, el seu malnom i motiu de la casa. 
Però, en fer-me gran i conèixer d’on venia aquest mot estrany, el vaig començar a 
lluir amb cert orgull. Antonio Maceo era el segon cap militar de l’exèrcit d’allibe-
rament a la Guerra de la Independència de Cuba. L’avi Andreu n’era un aferris-
sat partidari fins al punt que el varen batejar com a Masseu. El retrat d’Antonio 
Maceo encara figura als bitllets cubans de 5 pesos. En certa manera sóc d’una 
“família” que va aconseguir la indepèndencia. Encara que sigui la de Cuba.

A l’avi Andreu el va marcar la Guerra de Cuba, però jo sóc fill d’una generació 
marcada per la Guerra Civil i per la necessitat de fer mans i mànigues per sobre-
viure la cruesa del franquisme.

Vaig aprendre a llegir i escriure a les monges. Recordo que l’hermana Ramona 
em lligava amb un fil d’embastar a la cadira quan no volia creure i això passava 
sovint. Amb les monges podies anar-hi fins que feies la comunió. Fins que te-
nies ús de raó!. No sé perquè però m’hi van voler un any més. Després anàvem 
a l’escola parroquial o al matadero. Em va tocar el matadero. Els nois tots junts 
amb don Jesús. Les noies, a l’altra punta de l’edifici, amb doña Magdalena.

Va arribar un nou mestre, don Juan Torres Prieto, que s’oferí a preparar-nos per 
als exàmens de batxillerat. La mare m’ho va vendre com una gran oportunitat, 
encara més gran si hi afegim que a can Martinet em deixaven els llibres. Don 
Juan ens feia les classes al migdia, de 12 a 2. Vaig començar a treballar a can 
Garriga de 8 del matí a quarts de 12. Feia una mica de tot: netejar la pastera, 
rascar i untar les llaunes de les coques, passar pel sedàs el carbonet i omplir-ne 
paperines, portar sacs de segones… i, un cop a la setmana, portar el pa a Vilacís 
de dalt: en Joan posava un parell de pans de dos quilos dins un sac, en feia una 
mena de motxilla que em posava a l’esquena i amb una bicicleta de nena cap a 
Vilacís. Sempre el mateix ritual: entrava dins una sala gran i fosca, deixava el pa 
a la taula i, invariablement, em donaven una moneda de deu rals! Sempre una 
moneda. Durant molt temps vaig pensar que en tenien una fàbrica!

Els diumenges anava, com tothom, al cine. Al Centro o a Falange, depenent de si 
les pel·lícules eren aptes o no. Entre setmana anava a assajar ballets a la rectoria. 
Ens n’ensenyaven en Joan Presegué i en Josep Generó, en Peio, que després se-
ria el meu sogre. Quan l’esbart va plegar temporalment, per alguna raó no me’n 
vaig enterar i, vaig continuar anant-hi fins que en Ramon de can Lau em va tro-
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bar esperant-me i em va informar que ja feia temps que ho havien deixat estar.
De la festa major d’aquella època en recordo poca cosa: les barques d’en Mir, la 
parada del tiro, alguna tómbola.

Això sí, l’esperàvem amb il·lusió més que res perquè trencava les rutines. No es 
tirava la casa per la finestra perquè la majoria de la gent vivia dins una economia 
de subsistència però es cuinaven bones menges i se celebrava.

Com que tinc poca memòria per a coses concretes he volgut consultar què en 
diuen les cròniques de la revista Taradell dels anys 60. Al llarg d’aquesta dècada 
fa una extensa i detallada narració dels actes religiosos. Els actes civils els ex-
plica gairebé cada any de la mateixa manera: “Les festes d’esplai consistiren en 
sardanes, danses regionals, balls, concerts, cinema, futbol, i funcions de teatre”.

Després relata les obres representades al Centro, a l’envelat o al saló Maricel; 
les danses interpretades per l’Esbart, acompanyat per la cobla Lluïsos. Explica 
l’activitat de la canalla: el Festival infantil “a càrrec de pallassos barcelonins” a 
la Font Gran i, si plovia, a l’envelat o al saló Maricel.

I acaba dient: “Les parades i típics espectacles ambulants al primer tram de 
l’avinguda del Generalíssim”.

L’any 1963 apareix, però, un acte diferent també recollit a la revista:

“Les autoritats inauguraren la nova il·luminació del carrer Calvo Sotelo i la nova, 
i molt útil, farola de tres braços instal·lada a l’encreuament de l’avinguda José 
Antònio amb la del Generalíssim. Diguem que a causa d’una avaria quedà a les 
fosques, en aquells moments i per espai d’uns quinze minuts, la quasi totalitat 
de la població i la farola, és clar!, tampoc funcionà. Reparada la avaría la farola 
es decidir a complir amb la seva obligació”.

Abans de la festa major, com que feia el batxillerat, m’havia d’examinar. A Bar-
celona a l’institut Milà i Fontanals. La mare m’acompanyava. Prèviament em 
comprava una samarreta a l’imperi blanca, uns meibes blaus i unes bambes 
també blanques. Doncs m’examinaven de gimnàstica i no n’havia fet mai! Don 
Juan em va dir: “Tu fes el que facin els del teu davant”. I jo pensava: si ens fan 
posar per ordre alfabètic potser seré el primer de la fila i no sabré què fer. Vaig 
estar de sort i per primera vegada en comptes de saltar marges vaig saltar un 
cilindre amb quatre potes folrat de cuir . No sabia ni com es deia!

A Vic s’inaugura un Institut, el Jaume Callís (1968) i jo hi començo el batxillerat 
superior. Hi coincideixo amb en Pere i l’Emília Bosch del Centro. 
Ells amb el seu germà Joaquim ens proposen crear una nova entitat per a joves: 
Joventut Unida de Taradell, la JUT. Caramelles, ball de bastons, ball de cintes, 
quo vadis, concurs de dinars de no més de 50 pessetes, la coral Ginesta, teatre 
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al Maricel, celebració de la festa de Sant Jordi, parada de llibres als quatre can-
tons, pessebres, cavalcada de reis, xerrades, festes… Durant uns quants anys la 
vida cultural i festiva dels joves de Taradell va passar per la JUT, i la JUT es va 
convertir, a més del gaudi de les festes, en una autèntica escola de participació, 
responsabilitat, compromís, ciutadania i democràcia per a molts dels que hi van 
participar. En tinc un gran i grat record. Encara més perquè hi vaig conèixer la 
Maria Generó, la mare dels meus tres fills: la Dolça, l’Arnau i la Pau.

Després d’un parell d’anys de treballar com a mestre a Sant Feliu de Llobregat 
torno a Taradell. Torno a la meva escola: el Matadero. Ara, però, estreno un edi-
fici nou. No estava pas acabat del tot però gràcies a la pressió de molts pares 
entre ells en Valentí Bosch, en Llorenç Segalés, en Marco i la Rosa i molts d’al-
tres que sabran perdonar la meva mala memòria, el dia 25 de setembre de 1978 
l’escola del Matadero obria les portes als alumnes de Taradell, Seva i Balenyà. 
Començava una nova etapa amb un nom més adient: Les Pinediques.

Un mes abans la festa major ens porta novetats: a les sardanes, danses regio-
nals, ara ja ballets, balls, concerts, cinema, futbol, i funcions de teatre, s’hi afe-
geixen l’espectacle de revista: Desde Cuba con amor, les cercaviles amb gegants 
i capgrossos, festivals de cançó catalana, les competicions de tennis i d’escacs, 
el castell de focs i l’Antoni Pladevall i Font fa el primer pregó de la festa major de 
Taradell amb el títol: Passat, present i futur de Taradell.

Es convoquen eleccions municipals. Les primeres després del franquisme. Co-
mencen les assemblees al parc d’esports. Molta gent i molt diversa. Com ens 
deia en Joan Reig al seu pregó de l’any 2004: “Despertàrem d’un malson i ence-
tàrem el somni llarg temps desitjat de fer possible la democràcia. La sòlida por 
que ens atenallava es convertí en esperança i convicció, la il·lusió de tots era 
enorme, però el projecte de futur no era gens fàcil”.

Amb il·lusió, molta il·lusió i gent diversa començava una de les millors etapes de 
la meva vida: treballar a les Pinediques i setze anys de regidor a l’Ajuntament.

Més tard, quan en Magí em va oferir formar part de la junta de l’esbart no podia 
pas dir que no, oficialment jo no havia plegat mai de l’esbart. Durant uns quants 
anys em vaig convertir en la veu que explicava els ballets a les actuacions. Segu-
rament influït pel bon record d’escoltar com ho feia en Joan Presegué durant la 
meva infantesa.

El poble canvia, i la festa també: es perd l’envelat, el Centro, el cinema tanca… 
apareix el brindis de festa major, la primera caminada popular, les serenates, la 
festa de l’escuma, en Toca-sons...
Finalment, fa un parell d’anys que estic retirat. Després d’aquesta parrafada no 
sé si he aconseguit justificar la meva presència com a pregoner.
En fi, ja que hi sóc us faré el pregó, us faré la crida.
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Aquest és un any que recordarem per sempre més. Hem viscut, i vivim, mo-
ments d’angoixa, dolor i incertesa que d’una manera o altra ens ha canviat, a 
tots nosaltres i també a la Festa Major de Taradell: activitats més o menys tradi-
cionals que no es fan, mascaretes, distància de seguretat, a l’aire lliure,...

Tenint en compte això, és lògic que avui hi hagi qui es qüestioni si té sentit ce-
lebrar la Festa Major d’enguany i si, anant més al fons, si a l’època que vivim té 
sentit que es continuï fent.

Segur que algun cop us ho heu preguntat: té futur la Festa Major? Té sentit, avui, 
la festa major?
Personalment, crec en la capacitat humana de resiliència i superació davant 
l’adversitat. Estimo Taradell i les seves festes. I amb aquest poc bagatge em dis-
poso a donar-vos cinc arguments que poden fer canviar d’opinió als que creuen 
que no té cap sentit celebrar la festa major i refermar l’opinió dels que pensem 
que sí que s’ha de celebrar.

1. (Primer) La societat actual ens empeny cada vegada més cap a l’indi-
vidualisme. Una tendència que s’ha vist encara més afavorida amb les 
ofertes tecnològiques actuals. La telefonia mòbil i internet ens ofereixen 
un ventall tan gran de possibilitats de compra, culturals i d’oci que no fa 
falta sortir de casa. I aquesta dinàmica s’ha vist reforçada pel combat dia-
ri contra la pandèmia que ens ha fet quedar a casa i, segurament, el que 
hem trobat a faltar més ha estat el contacte amb els altres. Els humans ens 
caracteritzem essencialment per viure i pertànyer a un grup. Si ens aïllem 
encara més, perdrem les essències, ho perdrem tot. Necessitem ser accep-
tats i reconeguts per la comunitat. El mot festa prové del llatí festum que 
designa “qualsevol reunió de gent amb propòsit de diversió”. Si no hi ha 
grup no hi ha festa. Necessitem la dosi d’emotivitat que ens dona la festa.

2. (Segon) Al llarg de l’any necessitem, de tant en tant, trencar amb el rit-
me de treball i la rutina quotidiana. La festa ens dóna un temps de gaudi 
i de repòs laboral, i afavoreix el contacte humà i el descans físic i psíquic. 
La festa és una mena de cura i de reparació dels desgast físic i mental. Ens 
allibera dels maldecaps i ens dóna forces per afrontar la vida. Tan sols per 
això, ara més que mai, ens convé fer festa!

3 (Tercer) De totes aquestes festes i festetes que celebrem al llarg de l’any, 
la Festa Major amb el Nadal, són les úniques que reclamen la participació 
de tots: des dels més petits fins als més grans d’una manera o altra s’hi tro-
ben implicats. Són les festes intergeneracionals per excel·lència. Per això, 
avui, després de mesos de separacions forçades ens convé recuperar, amb 
tota la prudència del món, les relacions familiars i sobretot reconnectar 
els infants amb els seus avis. La Festa Major ens hi ha d’ajudar.
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4. (Quart) Són molts els taradellencs que per raons de feina, d’estudis o fa-
miliars viuen lluny de casa nostra. És un vell i bonic costum tornar a casa 
amb motiu de la festa. L’excusa de participar d’aquest o qualsevol altre 
acte de la nostra festa major fa que es mantingui el vincle amb la població, 
que es continuïn sentint taradallencs.

5. (Cinquè) Taradell ha crescut molt. Vaig pel carrer i veig molta gent que 
no conec i no sóc sol, molts m’ho han comentat. La festa major és un reflex 
de la realitat social del nostre poble. És la suma de voluntats de gent i en-
titats diverses. Només mirant el programa de la festa hi trobareu l’Agrupa-
ció Sardanista, el Consell de Joventut, el Club Vòlei, Canya que no és con-
ya, Festa d’en Toca-sons, Parc d’Esports, Centre Excursionista, Amics de 
Santa Llúcia, UD Taradell, Geganters i grallers, Ràdio Taradell, l’Esbart... i 
segur que me’n deixo. La festa ens ofereix una oportunitat per mostrar als 
nouvinguts com som els taradallencs i és una invitació a la participació, 
a iniciar el sentiment de pertinença i, per tant, a sentir-se també de casa. 
També és l’eina que ens permet viure, compartir i ensenyar als fills i altres 
persones les nostres tradicions.

Aquestes cinc raons que donen sentit a la festa   les podem reduir a una de sola: 
si la Festa Major d’un poble perdura en el temps és perquè respon a l’esforç 
col·lectiu, a la cooperació, al bon veïnatge, i així és capaç de generar solidaritat. 
La millor eina que tenim per afrontar els reptes actuals.

I fins aquí la meva crida a la festa, a l’esbarjo. Només em falta pronunciar els 
rituals visques. Però no em quedaria tranquil si no dediqués els últims minuts a 
fer una darrera reflexió sobre els moments que estem vivint a Taradell, i al país.

Necessitem passar-ho bé, esbargir-nos però no podem oblidar que hi ha qui es 
troba en situacions difícils. Estem en un moment molt complicat, per això vull 
fer una altra crida:

- Una crida a la solidaritat. La gent de Taradell és solidària i ho demostra 
però encara ens hi podem esforçar més. Tots podem ajudar-nos.
- Una crida a ser resilients: malgrat que la situació actual ens pot gene-
rar emocions de por, tristesa, ràbia, impotència, hem d’aprendre a adap-
tar-nos positivament als canvis. Hem de resistir.
- Una crida pel país, una crida a alçar el cap i actuar davant l’implacable 
agressió política, social, econòmica i cultural que pateix el nostre país per 
part dels poders de l’estat.
- Una crida a la mobilització amb un objectiu comú per tots els demòcra-
tes: llibertat, amnistia i autodeterminació.
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Xavier Albert Sabatés

Una festa no és una gran festa, una Festa Major, si no respon a la voluntat de la 
gent, al compromís de la gent, a la participació de la gent, a la il·lusió de la gent, 
a uns objectius compartits… els mateixos principis que ens varen permetre re-
cuperar els ajuntaments democràtics, reformar i fer créixer una escola com les 
Pinediques, iniciar i mantenir un procés independentista i, que ara, ens han 
d’ajudar a superar aquesta pandèmia.

Visca la Festa Major!
Taradell, 19 d’agost de 2020
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Participa al 26è Premi Protagonista  
Jove 2021-2022

El Premi Protagonista Jove és un premi convocat pel 
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (CLIJCAT) di-
rigit a joves d’entre 13 i 16 anys.

Es tracta d’una activitat basada en la participació vo-
luntària dels joves per llegir els llibres seleccionats pel 
CLIJCAT, amb l’objectiu de fomentar la lectura entre els 
joves i estimular la serva formació literària. 

Aquest premi té una peculiaritat i és que són els pro-
pis joves qui es constitueixen com a Jurat i és una molt 
bona manera de donar valor i veu a l’opinió dels joves 
com a lectors. 

En aquest sentit els participants es constitueixen com 
a Jurat a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font mitjançant 
una butlleta d’inscripció, llegeixen els llibres seleccio-
nats, exposen la seva opinió mitjançant debats i entre 
tots voten quin és el llibre que consideren millor i, des de 
la Biblioteca s’envia el resultat al ClijCat. Un cop aquest 
rep totes les respostes d’entre tots els Jurats constituïts 
arreu de Catalunya, publiquen quin ha estat el llibre més 
votat pels joves en les diferents categories.

Els llibres proposats en aquesta edició són:

En la categoria de 13-14 anys:

+ El famosíssim catàleg de Walker & Dawn 
de l’autor Davide Morosinotto.
+ Ella de Núria Pradas
+ La noia ocell de Sandy Stark-Mcginnis

En la categoria de 15-16 anys:

+ La llum de les fondàries de l’autora Frances 
Hardinge
+ Nascuts per ser breus de Toni Mata
+ Espais interiors d’Elin Nilsson

La tria d’aquests llibres va a càrrec d’una comissió 
d’experts/tes en literatura juvenil. La Biblioteca et neces-
sita per fer de Jurat! Animeu-vos a participar-hi!

Nova guia del col·lectiu 
1zonaLIJ:  “La lectura en-
ganxa”

El membres del col·lectiu 1zo-
naLIJ, del qual la Biblioteca Antoni 
Pladevall i Font en forma part i, que 
està integrat bàsicament per biblio-
tecàries de la comarca d’Osona, han 
publicat una nova guia de propostes 
de lectura adreçades al públic jove, 
amb el suport de la Gerència de Ser-
veis de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona.  

Aquesta guia porta per títol La 
lectura enganxa, s’adreça a un públic 
a partir de 13 anys i,  per tant, eng-
loba llibres per a joves d’entre 13 i 15 
anys i d’altres que són més adients 
per als 16 i 17 en endavant. S’ha in-
tentat recollir un ampli ventall de 
gèneres, conscients que la literatura 
juvenil és un àmbit molt influït per 
les tendències temàtiques, alho-
ra  que hem inclòs les anomenades 
novel·les crossover o novel·les pont, 
aquelles que poden interessar tant a 
lectors joves com a adults.
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Com en les dues guies anteriors, 
es ressalta la importància que té la 
família en l’acompanyament de la 
lectura. La guia està pensada per un 
públic juvenil, però també adult, per 
compartir lectures, per ajudar-los a 
descobrir bones obres i per ampliar 
la mirada d’adult. Concretament 
hi podreu trobar 45 títols, entre els 
quals 35 són novel·les, 5 són de poe-
sia i 5 de còmic. Podeu consultar la 
guia a «biblioteca.taradell.cat».

Atena, nou servei de les 
Biblioteques públiques de 
Catalunya

El 18 de març va entrar en funcio-
nament el Catàleg Col·lectiu de les 
Biblioteques Públiques de Catalun-
ya. Es tracta d’Atena, que unifica el 
fons de les 227 biblioteques i els 10 
bibliobusos de la Xarxa de Bibliote-
ques de Municipals (XBM) de la Di-
putació de Barcelona amb els de les 
biblioteques públiques de Girona, 
Tarragona i Lleida. 

El catàleg Atena facilita la integració del fons docu-
mental de totes les biblioteques públiques de Catalun-
ya i l’accés dels documents als ciutadans. És un servei 
gratuït i de lliure accés pels que disposin del carnet de 
les biblioteques públiques de Catalunya, basat en un 
sistema de préstec interbibliotecari nacional, que con-
necta totes les biblioteques públiques de Catalunya. Si 
disposes de carnet de biblioteca, pots realitzar en línia 
les peticions de préstec interbibliotecari de documents 
que no estiguin disponibles a la biblioteca o biblioteques 
del teu municipi o bibliobús. 

Gràcies a Atena, pots demanar qualsevol llibre de les 
biblioteques Públiques de Catalunya i el pots recollir a la 
Biblioteca Antoni Pladevall i Font.

El Grup de Recerca busca material per a 
l’elaboració de diversos documentals

Des del seu naixement el 2009, el Grup de Recerca 
Local de Taradell ha realitzat diversos projectes. El més 
destacat continua sent el Fent Memòria, en el qual s’ha 
recollit els records i les vivències de més de 300 perso-
nes de Taradell. 

Aquestes 300 entrevistes són un testimoni molt va-
luós que ens permet reproduir la història del s. XX a Tara-
dell a través dels records i les vivències dels taradellencs 
i taradellenques. Alhora, però, s’ha continuat treballant 
en l’elaboració de documentals que ens serveixen per 
explicar una part més de la història de Taradell. 

A finals de juliol  es va estrenar El batre a Taradell. 
Un reportatge en el qual a través d’una quinzena de tes-
timonis es va explicar com es batia al municipi: des dels 
animals amb pota a les eres, passant per les màquines de 
batre fins arribar a les actuals ‘cosetxadores’. 

El Grup de Recerca Local de Taradell està treballant 
en l’elaboració d’altres reportatges. Un d’ells sobre els 
25 anys de la residència que té previst presentar per la 
festa major d’hivern. També un altre sobre els bars mu-
sicals de Taradell entre la dècada dels 70 i els 90, posant 
èmfasi en Can Grapes i el Tramon. Un tercer tema és el 
futbol, un esport que fa més de 100 anys que es practi-
ca al municipi i del qual s’’està recollint el testimoni de 
les persones més grans del municipi. Finalment també 
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s’han començat a fer les primeres entrevistes sobre les 
guarderies a Taradell, començant per la del Vapor. 

Són diferents temàtiques de les moltes idees que 
des del Grup de Recerca Local de Taradell han sorgit 
per treballar i de les quals s’oferiran els resultats al llarg 
del 2022. Per aquest motiu, es demana la col·laboració 
a tothom que vulgui aportar el testimoni en qualsevol 
d’aquests temes i alhora s’està fent una recerca de docu-
mentació tant gràfica com escrita. Si en teniu, us podeu 
posar en contacte amb la Biblioteca. Tota la informació 
que pugueu aportar serà de gran ajuda.

El racó de la Biblio: La vitrina dedicada a 
l’ascensió a l’Everest 

Les imatges són molt importants per mostrar com era 
Taradell abans. Des de fa molts anys, l’Arxiu Fotogràfic 
de Taradell treballa per recollir, preservar, documentar i 
difondre fotografies del municipi. Ara vol fer un pas més 
i, sense deixar de banda les fotografies, també vol reco-
llir imatges enregistrades en diferents formats que han 
quedat obsolets: cintes de 35mm, Super 8 o inclús VHS 
per crear un arxiu audiovisual a Taradell. 

En els últims anys i gràcies a la cessió de diversos par-
ticulars, Taradell ha recuperat imatges enregistrades so-
bre els gegants, l’esbart Sant Genís, el futbol... però segur 
que n’hi ha moltes més. Hi ha constància, a través de les 
fotografies i de testimonis, que en moltes festes hi havia 
qui gravava. Imatges enregistrades per particulars, per 
taradellencs/ques anònims que en el seu moment segu-
rament només en volien fer un ús familiar o personal. 

Amb el pas dels anys però, les filmacions antigues o 
no tant antigues, poden esdevenir documents històrics. 
Són un patrimoni cinematogràfic indiscutible, per la 
qual cosa és bo conservar-les i poder-ne fer difusió. 

Si busqueu pels armaris o calaixos de casa i trobeu 
una cinta dels avis, dels oncles o dels pares en la que 
creieu que hi pot haver imatges de Taradell ens ho po-
deu dir i des de l’Arxiu Fotogràfic ens encarregarem de la 
digitalització i alhora us en farem una còpia. 

Les imatges (ja siguin fotografies o filmacions) ens 
parlen del nostre passat i ens permeten posar cara i fer 
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memòria de la vida quotidiana a  
Taradell.

Noves revistes digitalitza-
des de Taradell al Trencadís

La Biblioteca Antoni Pladevall 
amb la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona ha digitalitzat més 
números de la Revista ‘Taradell’. 
D’aquesta es poden consultar en 
format digital al Trencadís des de la 
seva primera edició, el gener de 1949 
fins a la del desembre del 2019.

També s’han digitalitzat els pro-
grames de festa major d’entre els 
anys 1945-1948 i 1976 i 1978; els pro-
grames de la berbena de Sant Pere 
que es feia a la urbanització de La 
Roca (1973-1976) i el Butlletí d’Infor-
mació municipal (1979-1983). Totes 
aquestes revistes també es poden 
consultar en format paper a la secció 
de Col·lecció Local de la Biblioteca.

Aquest projecte de digitalització 
ha estat subvencionat per la Diputa-
ció de Barcelona dins del programa 
de digitalització dels fons locals i 
patrimonials de les biblioteques pú-
bliques de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals per tal d’incloure’ls en el 
dipòsit Trencadís.

Amb la incorporació d’aquestes 
capçaleres a la plataforma Trenca-
dís, tot aquell que ho vulgui podrà 
consultar la publicació número a 
número en el seu format original 
però, a més, es podran fer cerques 
per paraules i dates que els perme-
tran localitzar els continguts del seu 
interès de forma molt àgil.

En aquests moments, i de cara el 
2022, s’està treballant per digitalit-
zar les revistes de la festa major de 



.

Taradell entre el 1992 i el 2007, la revista Toca-sons i la 
revista EC0.

En el Trencadís també s’hi troben actualment un mi-
ler de fotografies sobre el poble de Taradell i està previst 
que a finals d’any n’hi hagin un miler més. 

D’altra banda, si teniu algun programa de festa major 
anterior al 1945 o d’entre els anys 1949 i 1975, ens interes-
saria poder-lo digitalitzar. Us podeu posar en contacte 
amb nosaltres enviant un correu electrònic a 
b.taradell@diba.cat.

Podeu consultar les publicacions digitalitzades de 
Taradell i les fotografies a trencadis.diba.cat. 

Biblioteca de Taradell
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El temps dels darrers 12 mesos a Taradell 
(de l’1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 
2021)

L’any passat va ser un any de molta 
pluja, i de excessos com el temporal 
Glòria. En canvi aquests darrers 12 me-
sos, el més remarcable és la manca de 
pluja. No es tracta d’un llarg període de 
sequera, però sí que mes rere mes ha 
plogut menys del que seria habitual. 

Enguany també podem destacar el 
períodes de Pols en suspensió que hem 
tingut. Algú n’ha comptat set, en espe-
cial el de finals de febrer i primers de 
març que va durar un total de 12 dies. 
Tot un rècord.

La pols del desert en suspensió no 
només la notem quan plou en la bru-
tícia que deixa sobre el cotxes, els vi-
dres o la roba estesa, sinó que també 
és perjudicial per la respiració. Encara 
que diuen que també té efectes posi-
tius, arriba a llocs tan llunyans com 
l’Amazones, i en fertilitza el terra. Un 
altre efecte negatiu que té, és quan cau 
en forma de neu, ja que s’accelera el 
procés de fusió. Aquest any, entre que 
ha nevat poc i que les nevades “verme-
lles” han sovintejat, el Pirineu ha que-
dat sense neu força més abans del que 
seria normal.

Aquests darrers dotze mesos es po-
den definir doncs com a secs, encara 
que temperats pel que fa a les tempe-
ratures. La mitjana ha estat lleugera-
ment per sota de l’habitual, amb 13,6º 
sobre 13,9º.

 

Ha plogut força menys del que és 
habitual, totalitzant 537 litres, quan la 
mitjana és de 739 i, en els primers sis 
mesos d’enguany, tots i cada un dels 
mesos ha plogut menys que la mitjana 
(veure taula). Això ha perjudicat serio-
sament la floració de plantes com les 
orquídies. Malgrat la poca pluja d’en-
guany, el paisatge encara s’ha conser-
vat forca verd.

Hem tingut pocs dies de glaçada 
38/52, Només desembre i gener es van 
acostar al que seria normal en aquest 
aspecte. Des del 2012 que no tenim 
onades de fred, i des del 2018 que amb 
prou feines neva.

El detall del que ha estat cada mes, 
és el breu comentari que he anat escri-
vint per a la Revista Taradell, fins que 
el passat abril ens va deixar Mossèn Jo-
sep Baucells, que al cel sia. Un record 
per ell.

Juliol 2020
El mes va començar inestable, amb 

algunes tempestes. La segona quin-
zena ja va ser més tranquil·la. To-
tal de pluja per sobre de la mitjana 
(65mm/50mm). Les temperatures a 
ratlla fins la darrera setmana,  quan 
ens ha afectat una petita onada de ca-
lor. Temperatura  mitjana  quasi en la 
normalitat (23,4º/23,5º).

Agost 2020
Ha plogut una mica més que la mi-

tjana (74/71), i  ha fet una mica més de 
calor amb una temperatura mitjana  
de 23,3º/23,1º Més la meitat dels dies la 
temperatura màxima ha estat per so-
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bre dels 30º. A final de mes una  fredo-
rada ha deixat el Pirineu ben enfarinat 
per sobre dels 2.400 m.

Setembre 2020
Molts dies de pluja, però amb poca 

quantitat recollida.Les tempestes for-
tes van caure cap al nord de la comar-
ca. Temperatures suaus, amb una bona 
refrescada cap a finals de mes.

Octubre 2020
Ha estat un mes sec i fred. Hem tin-

gut  varies situacions de nord amb ne-
vades al Pirineu i fins i tot al Montseny. 
Malgrat aquesta tardor seca encara es-
tem per sobre de la mitjana de pluja 
anual.

Novembre 2020
La precipitació per sobre de la mi-

tjana (87/70), amb pluges a principis 
i al finals de mes. La temperatura per 
sobre de la mitjana (10,5º/9,2º). Amb 
només 3 dies de glaçada. Menys del 
que és habitual.

Desembre 2020
Tant la temperatura com la precipi-

tació han estat una mica per sobre de 
la mitjana.

En els darrers dies del mes s’ha re-
gistrat la temperatura mínima de l’any.

Resum de l’any 2020
Les fortes pluges del gener amb el 

Gloria, i del juny, han comportat que 
l’any en conjunt hagi tingut una pre-
cipitació força per sobre de la mitjana 
(852 mm./747 mm). La temperatura ha 
estat pràcticament igual que la mitja-
na, 14º. L’hivern no va ser gens fred, i 

en conjunt hem tingut poques glaça-
des. Només 33 dies, quan  la mitjana és 
de 57.

I ja passem al que portem del 2021.

Gener 2021
Un mes fred, la temperatura ha es-

tat 1º per sota de la mitjana. Força sec: 
ha caigut la meitat del que és normal. 
Va nevar el dia 9, i va deixar uns 6 cm 
al poble, que van marxar l’endemà. Als 
cims de l’Enclusa van caure uns 20 cm, 
i als bacs s’hi va aguantar un parell de 
setmanes.

Febrer 2021
Mes sec i càlid. Ha plogut  23 litres 

quan la mitjana és de 33 litres. La tem-
peratura mitjana ha estat de 8,8º, quan 
la mitjana és de 6,7º.  Només ha glaçat 
un dia, quan al febrer ho sol fer més de 
12 dies.

Març 2021
Un març sec, como ho ha estat tot 

aquest hivern. En la fredorada de Sant 
Josep vàrem veure caure neu, i força 
calamarsa en alguns punts del muni-
cipi. Les temperatures semblants a la 
mitjana, amb una glaçada moderada 
al inici de la primavera. Les màximes 
molt a ratlla. Està tot força sec, i convé 
que plogui.

Abril 2021
Un mes sec, en especial la primera 

desena. Les temperatures clarament 
per sota del normal. Ha estat el mes 
d’abril amb la temperatura mitjana 
més baixa des de que tinc dades (2005).
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Maig 2021
Ha estat un mes sec. Ha plogut un 

40% menys de la mitjana. Maig sol ser 
un mes plujós, i és quan convé més 
que plogui, doncs la vegetació està en 
el seu esclat de creixement, i la vegada 
cal fer reserves de saó de cara  a afron-
tar l’eixut estival.  Per sort la calor no 
ha apretat gaire, i han abundat els dies 
ennuvolats. Temperatures per sota del 
normal (15,6º/16,4º).

Juny 2021
Un mes normal. La pluja gairebé en 

la mitjana, -5%. I les temperatures qua-
si normals (20,7º/20,6º). Sense extrems 
de calor. Seria un bon mes si no fos per 
tot el dèficit de precipitació que por-
tem arrossegant des de setembre del 
2020.

Resum del primer semestre del 2021
Un primers 6 mesos secs amb un 

37% menys de precipitació (210/334), i 
amb temperatures una mica més fres-
ques (11,5º/11,9º). Aquesta manca de 
precipitació ha quedat una mica miti-
gada per els molts dies núvols que hem 
tingut. Pols sahariana a part.

Enguany hem tingut un 4% menys 
d’hores de sol, i la Radiació solar que 
ens ha arribat també ha estat un 10% 
per sota de la de l’any passat en el ma-
teix període.

En canvi la Evapotranspiració, que 
depèn, a més  de la temperatura, de 
l’índex d’humitat i del vent, ha estat 
un 7% més alta. Sense pluges la humi-
tat sol ser més baixa. Enguany doncs  
han sovintejat, més que en altres anys,  
els dies ennuvolats amb poca o cap 
precipitació.

Que estigui núvol fa que l’evaporació 
sigui menor, i la temperatura real que 
arriba al terra i afecta a les plantes pot 
ser ben bé 5º més alta que la que mar-
quen els termòmetres oficials, quan fa 
sol. Si no hagués estat més ennuvolat 
del normal la Evaporació hagués estat 
encara molt més alta, i no haguéssim 
arribat a finals de juny amb un paisat-
ge força més verd del que es podia es-
perar per la poca pluja caiguda.

A més, amb els pantans plens per les 
rendes de l’any passat ens donen una 
falsa sensació de normalitat que no re-
flexa la sequera que estem patint.

Bon estiu 
i bona Festa Major!
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Podeu consultar les dades meteorològiques 
de Taradell a pereespinet.net/Index-Meteo.htm 
i de la comarca d’Osona, a meteosona.com
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2020 2020 12 mesos
De juliol de 2020 a juny de 2021 JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. TOTAL
Precipitació mensual (mm.) 65,20 74,40 30,80 39,40 86,61 30,00 23,20 22,80 12,80 50,00 44,80 56,80 536,81
Mitjana des de 2005 50,44 71,33 95,69 89,90 69,89 27,96 45,50 33,08 50,99 70,99 73,63 60,09 739,48
Temperatura mitjana mensual (Cº) 23,36 23,34 18,71 12,65 10,46 5,73 4,18 8,81 9,60 10,52 15,55 20,68 13,63
Mitjana des de 2005 23,47 23,10 19,35 15,33 9,22 5,43 5,15 6,69 9,69 12,62 16,43 20,59 13,92
Dies de glaçada mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 13,00 19,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 38,00
Mitjana des de 2005 0,00 0,00 0,00 0,31 5,31 15,38 17,00 12,53 5,24 0,35 0,00 0,00 56,12
Temperatura màxima absoluta mensual 35,90 35,20 31,20 25,80 25,20 15,50 17,00 19,70 22,20 23,60 30,10 33,40 35,90
Temperatura màxima absoluta des de 2005 39,10 38,80 35,40 33,60 25,20 18,90 21,10 24,50 26,80 30,10 36,00 41,40 41,40
Temperatura mínima absoluta mensual 13,70 8,80 5,40 0,20 -2,20 -4,30 -7,20 -0,70 -2,20 -1,40 3,80 10,30 -7,20
Temperatura mínima absoluta des de 2005 9,70 8,00 1,80 -2,90 -7,80 -9,00 -7,90 -10,40 -9,70 -1,60 1,20 4,90 -10,40

Més càlid o sec que la mitjana des de 2005
Més humit o fred que la mitjana des de 2005
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Dietari de l’alcaldessa

Una setmana qualsevol. 
Diumenge 23 de març

Una cinquantena de marxaires co-
neixem més d’aprop la cultura rural al 
Mas El Colomer, a l’àrea del Verinal, amb 
l‘entusiasme i coneixement de la Montse 
Lleopart, en Xavier i la seva filla Laura. 
Organitzada per la regidoria de Cultura, 
dintre del programa Cultura en Marxa 
amb la col·laboració del Centre Excursio-
nista Taradell, caminem des de la Plaça 
de les Eres -vestigi agrícola al bell mig del 
nucli urbà- fins a Can Pardaler, on esmor-
zem. Abans, en Josep Codina ens ha fet 
conèixer l’amagada Font del Raig, din-
tre la propietat de Blanquers i a tocar de 
la riera, malauradament una de les més 
contaminades d’Osona, segons el Grup 
de Defensa del Ter. Acabem la descoberta 
a l’ermita de Sant Joan del Prat que ens 
obren amb tot l’esperit i ens fan venir ga-
nes de fer-hi un retro-festival.

El recinte de la Font Gran acull aquest 
concert del VII Cicle de Músiques a San-
ta Llúcia, dedicat a Bach, amb dues vir-
tuoses del violí. L’Ajuntament vol reobrir 
aquest espai, ideal a la primavera-estiu, a 
les entitats del poble i a aquells particu-
lars que hi vulguin organitzar activitats 
culturals o gastronòmiques.

Mentrestant, a Can Costa, Som Dones 
organitza el cinefòrum amb Locas de Ale-
gría i una xerrada sobre Salut de la dona 
amb la dra. Carme Valls.

L’equip de 3a d’Hoquei patins ascen-
deix a 2a amb una gran alegria dels se-
guidors. Acordem que els premiarem a la 
Festa de l’Esport del 6 de juny.

Dilluns 24 de maig

És un dilluns estrany: a Taradell feine-
gem, però les escoles l’han escollit com a 
dia festiu de lliure elecció, ja que és el di-

lluns de Pentecosta i a la capital catalana 
i a l’osonenca, entre moltes altres ciutats, 
fan festa. Hi ha força tranquil·litat a les 
oficines municipals. Havent dinat venen 
uns nuvis més que feliços i em regalen, 
tant si com no, una preciosa orquídia.

Mentre esmorzo a una cafeteria trac-
to una qüestió pendent amb una veï-
na. Aprofito sovint l’Ara que et veig que 
m’adreça algú pel carrer per tractar as-
sumptes d’allò més diversos, des qui els 
fa falta grava per arranjar el camí fins a les 
dificultats per trobar un pis de lloguer o 
denunciar que en un indret hi han abocat 
deixalles.

Incansables, amb una energia, cons-
tància i esforç encomiables. Així es fa la 
feina a les regidories. Només d’entrar al 
despatx em trobo amb la resposta a una 
pregunta que ens van fer al Ple Munici-
pal un grup de propietaris de vehicles 
clàssics sobre l’impost que en paguen. 
Resulta que l’any 2018 l’equip de govern 
va aprovar eliminar les bonificacions que 
hi havia, i així es va publicar al BOP (But-
lletí Oficial de la Província). Però al gener 
de 2019 l’alcalde Lluís Verdaguer va sig-
nar un Edicte tornant a la situació ante-
rior, de bonificacions del 75%, en general 
als vehicles de més de 25 anys, i del 90% 
per qui tingués més de 5 cotxes. Des de 
l’Oficina de Recaptació (ORGT) es va se-
guir aquesta rectificació. Però quan hi va 
haver canvi de govern no es va tocar l’or-
denança i l’ORGT va aplicar allò publicat 
al BOP. Ara ho estudiarem de nou, ja que 
s’ha de dictaminar clarament qui i què ha 
de tributar. I ens reunirem amb els afec-
tats per concretar.

Reviso el Registre d’Entrades de la set-
mana anterior, com cada dilluns. Hi ha 60 
documents, des de peticions per arranjar 
voreres, fins a canvis d’adreça o el nove-
dós, i des d’un punt de vista social conve-
nient, Programa de Mesures Alternatives 
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a la sanció econòmica que s’han dictat a 
tres adolescents per haver incomplert les 
Ordenances Municipals fent activitats in-
cíviques.

Dimarts 25 de maig

Entre els més de 40 tipus de docu-
ments que signo com a alcaldessa hi ha 
diàriament certificats d’empadronament. 
Avui també hi ha un Edicte per publicar 
al diari El Punt-Avui, amb l’acord aprovat 
al darrer ple del 20 de maig de suspendre 
provisionalment les llicències urbanís-
tiques per fer parcs solars i eòlics en sòl 
no urbanitzable. Així tenim un any de 
coll per estudiar i regular on poden anar 
aquestes instal·lacions. Som conscients 
que el nostre municipi n’ha d’encabir 
potser un parell d’un màxim de 10 hec-
tàrees, a banda d’omplir amb plaques so-
lars d’autoconsum les teulades dels habi-
tatges i de les naus industrials, per cercar 
l’autosuficiència i caminar cap a la tran-
sició energètica. Però hem de consensuar 
on han d’anar, que no afectin zones d’alt 
valor agrològic, per exemple.

A mig matí ens reunim el Secretari i 
jo mateixa amb el propietari d’El Tint, 
Alberto Royuela Fernández. Insisteix en 
que l’Ajuntament durant anys ha permès 
que li destruïssin la finca –valora les des-
trosses en un 1,1 milions d’€– i en que vol 
vendre tota la propietat sencera. Li ex-
plico per activa i per passiva que els 3,5 
milions que en demana no estan a l’abast 
de l’Ajuntament, amb un Pla de Saneja-
ment financer i un pressupost ordinari 
de 6,8 milions. Ell assegura que m’hi vaig 
comprometre el gener de 2020. Res més 
lluny de la realitat: en les reunions que 
hem fet a l’Ajuntament sempre he man-
tingut que “tant de bo tinguéssim aquests 
diners”, però és la meitat del pressupost i 
només ho pot adquirir una Administració 
superior o algú del món empresarial. El 

Secretari li proposa estudiar només l’ad-
quisició de la Torre –qualificada com a 
equipament públic al POUM–, però ell no 
en vol ni sentir a parlar.

Competències i incumbències. Una 
alcaldessa resum així el que ha de fer 
l’Ajuntament: hi ha unes competències 
regulades per Llei, però a més hi ha tota 
una sèrie d’incumbències que, malgrat 
ser fora de les obligacions, s’han d’aten-
dre perquè has de donar resposta a la ciu-
tadania. Per exemple, la Guàrdia Munici-
pal no té competències en seguretat, que 
radiquen en els Mossos d’Esquadra, però 
si ets víctima d’un delicte i hi truques no 
pots rebre com a resposta “això no ens 
toca” sinó que t’han d’acompanyar en un 
moment tan indignant.

Assemblea de Veïns de Mont-rodon. 
Acabem la grisa jornada, meteorològi-
cament parlant, a la pista esportiva de 
Mont-rodon amb una reunió oberta a tot 
el veïnat. Ara mateix hi ha 114 habitatges, 
i per tant més de 300 persones vivint-hi. 
L’espai fa molt goig: el 2011 s’hi van fer 
unes obres de millora, amb contribucions 
especials 343.141,99 €; una subvenció del 
PUOSC de 466.860,62 i una aportació de 
l’Ajuntament de 45.249,93€, i això es nota 
per bé. Però hi ha inquietuds i propostes. 
El to acaba sent molt cordial i de confiança 
mútua. Hem de cooperar i l’Ajuntament 
ha d’informar. Fa de molt bon veure que 
hi participin quatre joves d’entre 15 i 21 
anys. El regidor de Governació i Esports, 
Lluís Rodriguez, els explica que es can-
viaran les porteries que no compleixen 
la normativa i que s’agença la fusta de la 
pista. El regidor d’Urbanisme i Via Públi-
ca, Joan Canó, porta el llistat de peticions 
que ens va fer la Junta de l’Associació de 
Veïns el juny de 2020 i el grau de compli-
ment. La gran queixa actual és com ha 
quedat l’edifici de la subestació elèctrica 
que ADIF ha construït a l’antic baixador: 
es veu com una nau industrial, quan el 
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primer projecte era més semblant, estèti-
cament, a la casa que es va aterrar. Des de 
l’equip de govern insisteix que ADIF, per 
llei, no ha de demanar llicència d’obres al 
seus terrenys i que, malauradament, van 
per lliure. Anem explicant tot allò de què 
tenim informació. Ens arriben a dir que 
anem amb el lliri a la mà: no, però sí que 
considerem la transparència fonamental 
per crear una relació de cooperació i con-
fiança entre l’administració municipal i 
la ciutadania. Decidim enviar una carta 
de queixa a ADIF reclamant que l’edifici 
s’adeqüi al projecte inicialment presentat 
a l’Ajuntament l’any 2016.

Dimecres 26 de maig

Som a l’equador del mandat. Fa dos 
anys justos que una majoria de l’electorat 
ens va donar el vot. Feia 80 anys que ERC 
no ostentava l’alcaldia. Hem de pensar en 
homenatjar, almenys amb el nom d’un 
carrer, el darrer alcalde democràtic afuse-
llat pel franquisme, Ramon Blasi i Blasi, 
pagès i home bo. Era tal dia com avui del 
1939 al Camp de la Bóta de la platja bar-
celonina. Per ell i per tothom qui pateix 
repressió, no ho oblidem!

Quan algú em demana com va, responc 
que només pel fet de normalitzar el can-
vi, després de 32 anys de governs conver-
gents, ja ha valgut la pena. Ni hem enfon-
sat el poble; ni ha deixat de fer el goig que 
feia; ni hem acomiadat a qui treballa, amb 
professionalitat, pel municipi... Ens vam 
proposar governar per a tothom, i això és 
el que fem: diagnostiquem necessitats, 
ho estudiem amb els tècnics i mirem com 
estan els pressupostos per tirar endavant 
les accions. I anem complint amb ferme-
sa i determinació el programa electoral, 
el nostre compromís amb el poble.

Em fan feliç quan ens diuen que hem 
potenciat la cultura! Em disgusta no po-
der atendre amb la celeritat que reque-

reixen queixes i inquietuds ciutadanes. I 
també quan es generalitzen crítiques per 
mancances que s’arrosseguen de molts 
anys enrere i que per molta voluntat que 
hi posem no podem atendre, per insufi-
ciència pressupostària (per exemple l’es-
tretor i mal estat de conservació de les 
voreres d’alguns carrers del nucli antic).

Amb la regidora de Benestar Social, 
Lídia Alonso, comencem la jornada als 
nous habitatges tutelats del carrer Ramon 
Pou, 82. El director de la Fundació Vilade-
many, en Lluís Verdaguer, atén una visita 
de l’equip social de Centelles, encapçalat 
per l’alcalde, Josep Paré. Allà tenen una 
Fundació Pública que gestiona la Resi-
dència Sant Gabriel, i volen conèixer de 
primera mà la nostra experiència d’habi-
tatges tutelats.

La regidora de Cultura, Míriam Martí-
nez, es reuneix amb la directora de la Bi-
blioteca, Eva Leucó, per tractar diferents 
qüestions del seu Pla d’Acció i necessitats 
que han sorgit. Mantenim que aquest 
equipament cultural és el difusor per ex-
cel·lència de la cultura al municipi, per la 
qual cosa hem de treballar molt coordina-
dament.

El regidor d’Esports, Lluís Rodríguez, 
es reuneix amb dues responsable del Club 
Patí Taradell. Entre diverses qüestions 
parlen de com es pot resoldre la manca de 
servei de consergeria i de bar –farem una 
licitació de la concessió–; de la conve-
niència de disposar de més hores de pista 
perquè el Club creix. Haurem de buscar 
solucions externes ja que el projecte de 
segona pista el fem avançar però necessi-
tem més d’un any. La proposta de cobrir 
pistes descobertes és inviable, ja que cos-
ta més de 115.000 €!

El regidor d’Educació, Lleïr Plade-
vall, i el d’Esports es reuneixen amb la 
responsable de l’empresa Quiràlia que 
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ha guanyat la licitació del Casal d’Estiu 
Municipal. L’any passat es va fer un con-
tracte d’urgència ja que la Covid-19 ens va 
empènyer a organitzar-lo davant la mí-
nima oferta privada. Enguany s’havia de 
fer una licitació del contracte de servei 
per tenir un cost superior a 15.000€: una 
empresa es va haver de desestimar per no 
presentar la documentació acreditativa; 
una altra no se cenyida al model de casal 
generalista que convé.

El regidor de Comunicació, Toni Pérez, 
elabora el Butlletí d’Activitats i Agenda 
del mes de juny. És una feinada que no 
li pertocaria, però davant la impossibi-
litat de contractar serveis de comunica-
ció, la fa amb molt de gust. Avui també 
li ha d’explicar al Secretari municipal el 
nou logotip corporatiu, una adaptació de 
l’escut oficial del municipi (aprovat l’any 
2012) que millora l’anterior.

La regidora d’Hisenda i Igualtat, Nú-
ria Arau, està més tranquil·la. Ha anat de 
bòlit les darreres setmanes per diferents 
modificacions de crèdit i la necessitat 
d’elaborar un Pla de Sanejament. Tot això 
es va aprovar al darrer ple de la setmana 
anterior, amb l’abstenció de l’oposició, 
que no entenia la pressa.

El regidor d’Urbanisme, Sostenibilitat 
i Via Pública, Joan Canó, ha arribat com 
sempre el primer, carregat amb l’arxiva-
dor de cartró que mou amunt i avall, ple 
d’expedients i notes a treballar. Que si 
PAU’s, que si PMU’s, que si Brigada, que 
si camins, que si franges forestals, que si 
embornals, que si parcs infantils... com 
tothom, una feinada ingent. I és que s’han 
de cobrir, amb un pressupost limitat, les 
necessitats de més de 6.700 habitants!

La regidora d’Entitats i Festes, Berta 
Camprubí, està treballant amb en Lluís, 
en el Dia de l’Esport i les Entitats i amb 
totes les entitats que es deleixen per or-

ganitzar activitats que la pandèmia els 
ha impedit. Hi ha moments de tensió, to-
thom demana diners i disposar de pressu-
postos que hem de gestionar amb molta 
cura, i ella li toca el mal paper de frenar.

Es reuneix la Comissió de les Àrees de 
Serveis a les Persones, amb la Lídia, en 
Lleïr, la Berta i la Míriam i tracten l’actua-
litat de les respectives àrees. L’exposició 
d’un taradellenc sobre Txernòbil; el pro-
jecte d’Art per tu de la Fundació Irla –que 
ens va permetre escoltar una dissertació 
molt oportuna de l’exconseller de Cultu-
ra, Joan Manuel Tresserras, on insistí que 
ara la cultura si no entrené no té sortida, 
però que també cal que la cultura formi, 
encara que suposi un esforç–; el projecte 
de la ruta de l’Aigua amb la UAB; el Con-
sell Escolar que es va reunir dimarts. 

Dijous 27 de maig

Com cada dijous des que va començar 
el curs, des de la Delegació del Govern a 
la Catalunya Central la delegada, fins ara, 
Alba Camps, convoca les alcaldies amb 
els responsables de salut al Consell Te-
rritorial Covid19, on ens actualitzen les 
dades, la complexa normativa i responen 
dubtes i inquietuds. Amb l’extensió de la 
vacunació els casos greus van de baixa i 
la setmana anterior vam arribar a tenir 
només una persona nova encomanada. 
Però avui ja tornem a tenir-ne nou, sobre-
tot joves. Els alcaldes del Consell estan 
amoïnats per com obrir les piscines d’es-
tiu municipals –a Taradell no en tenim– i 
com deixar celebrar festes. S’insisteix en 
espais diferenciats i encara en mantenir 
distàncies. Quin malson!

Una bona nova per encetar la jornada. 
Havia d’anar a una conciliació laboral, 
com a presidenta de la Fundació Vilade-
many, i l’empresa concessionària ja ha 
arribat a un acord amb la treballadora. 
L’advocada que m’ho fa saber és molt  
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eficient i coneixedora de la política mu-
nicipal.

Els regidors implicats –urbanisme, 
ensenyament– i els tècnics municipals 
visiten l’Escola Bressol Municipal La 
Xarranca per veure in situ quines obres 
de manteniment urgeixen i què hi podem 
fer amb el pressupost que tenim. Acor-
dem canviar el terra per fases, començant 
per la zona en pitjor estat.

A la tarda, en una reunió d’urgència, 
rebem amb el regidor d’Ensenyament, 
Lleïr Pladevall, la directora de l’Esco-
la Sant Genís i Santa Agnès, per tractar 
la proposta que han rebut de treure’ls el 
concert de P3 i què hi podem fer per evi-
tar-ho. Com a equip de govern creiem que 
tenir a Taradell tres models d’escola d’in-
fantil i primària de qualitat és positiu: pú-
blica, concertada i rural. I cal fer el possi-
ble per tal que se’ls atorguin els mitjans 
que requereixen.

A les 6 assisteixo, amb la regidora 
d’Igualtat, Núria Arau, a la ruta literària 
organitzada per Som Dones que retroba la 
poetessa local, Rosa Codina. Comencem 
a l’olivera de l’església parroquial i aca-
ben a Can Costa. Som més de 60 perso-
nes i gaudim amb la seva obra, treballada 
i sensible. És un goig poder homenatjar 
algú que ha posat passió i esforç en una 
tasca que no li venia donada. Deixo el 
grup a la Plaça de les Eres, he de tancar el 
despatx.

El regidor d’Urbanisme, en Joan Canó, 
és el convidat del programa setmanal de 
Ràdio Taradell, Precs i Preguntes, on acos-
ten la política municipal a la ciutadania. 
Ara mateix té tot de qüestions importants 
per endegar: dilluns comencen a posar 
els senyals que faran del nucli urbà una 
Vila 30. Costarà als conductors acostu-
mar-s’hi, però està comprovat que el via-
nant guanya en seguretat. Dimarts obrim 
un nou aparcament, temporal, gràcies a 

la bona voluntat d’uns propietaris amb 
qui hem signat un conveni de col·labora-
ció i, mentre no urbanitzin, tenim l’Hort 
de Can Mansa per dissuadir d’entrar al 
nucli antic. Està treballant en el Pla de la 
tomba que ha de permetre avançar per fer 
la Ronda de Llevant. I amb el PAU4, que 
urbanitza l’espai de davant el Tanatori. I 
amb una àrea tancada per gossos deslli-
gats al Pujoló –pel poble han d’anar fer-
mats encara que siguin vells i xacrats–. I 
amb el canvi de 400 lluminàries per leds 
a diferents zones, amb una subvenció eu-
ropea.

Divendres 28 de maig

El vespre anterior havia netejat la safa-
ta de signatures. I a les 9 del matí ja m’he 
trobat vuit documents per signar. Tothom 
treballa a un ritme encomiable i intentem 
respondre tan aviat com podem a les de-
mandes ciutadanes, perquè el temps és 
or. Entre els decrets que signo hi ha el no-
menament d’un Guàrdia Municipal que 
farà suport fins al 30 de setembre, tal com 
ja vam fer l’any passat. És un jove molt 
treballador i eficient, amb experiència 
en pobles veïns, i això tranquil·litza. Les 
nits d’estiu són massa llargues i sobretot 
els sorolls reiterats, motocicletes i gossos, 
fora d’hora i de decibels, provoquen mol-
tes queixes i baralles a la població. Falta 
civisme i més civisme!

M’arriben els informes dels Guàrdies 
Municipals. Llegeixo amb tristesa que el 
dia abans van haver d’atendre un veí que 
no podia caminar fins a casa. Són situa-
cions freqüents: assistir a gent gran o sola 
per caigudes o impediments. No es publi-
quen enlloc, però es fan de molt bon grat.

Arriba, oficialment, la resolució de di-
verses subvencions que hem demanat a 
la Diputació de Barcelona, que són fina-
listes amb un catàleg previ. Cada regido-
ria ha treballat les propostes que tenia i 
ha prioritzat què demanava. Però sempre 
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hi ha sorpreses: t’atorguen una subven-
ció descomunal per una activitat que no 
la requereix i et priven, com ens ha pas-
sat enguany, de l’habitual ajut dels Plans 
d’Ocupació Local amb què cobríem les 
baixes de la Brigada a l’estiu i ens perme-
tia tenir el poble molt polit. Al final, però, 
rebrem més del doble de diners que l’any 
passat per aquests conceptes, poc més de 
100.000 €.

Avui és d’aquells dies que te n’alegres 
de no sortir a El 9 Nou: hi recullen les ex-
periències dels municipis on en dos anys 
hi ha hagut canvis a l’alcaldia per motius 
ben diversos. Si essent un equip que tre-
balla conjuntament i de bon rotllo ja costa 
tirar endavant, no em puc imaginar com 
fer-ho amb tensions. Ara el camí ja ve de 
baixada!

Dissabte 29 de maig

M’hagués agradat participar a la darre-
ra caminada de Cultura en Marxa, amb 
el biòleg Xevi Blancafort que ens apropa 
a la flora del municipi. Tothom en gau-
deix, tot i la calor que fa. Però al migdia 
oficio el casament d’una parella que han 
decidit venir a viure al poble per amor fi-
lial. L’ambient és de felicitat absoluta. I de 
confiança en el futur. Sinó, qui pren un 
compromís tan fort com aquest davant de 
tota la societat? Enhorabona. Tornen els 
casaments!

Acabem la setmana al Pavelló Munici-
pal d’El Pujoló. El primer equip del Club 
Patí Taradell s’hi juga la permanència. Hi 
ha molt bon ambient: control d’entrada i 
finestres obertes. Disputadíssim, la pri-
mera part els locals juguen molt millor. 
L’àrbitre pren decisions poc encertades, 
segons qui hi entén, i no dóna per bo un 
gol local. Un golàs d’esquena d’en Ro-
dri, dels millors de la temporada de l’OK 
Lliga, empata a 4 a 30” del final, davant 
del CH Palafrugell. Tot i això descendim 

després de dues temporades. Tres vete-
rans acaben la seva trajectòria, el capità 
Marçal Casadevall, l’Eduard Genís i en 
Xevi Soler, amb 8, 9 i 7 temporades, res-
pectivament, vestint els colors del club i 
oferint alegries. El patrocinador, l’Andreu 
Benito, jugador nat, s’agafa el desolador 
resultat amb filosofia: és un joc. Les mem-
bres de la Junta que atenen el bar diuen el 
mateix: una temporada a l’Hoquei Plata i 
tornem a pujar! 
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Obres de manteniment i inversió 
als centres educatius de Taradell

No és gens estrany que, de les actua-
cions que impulsa una regidoria, unes 
siguin més noticiables que unes altres i 
que, justament per això, algunes d’elles 
passin desapercebudes entre la població. 
En educació, per exemple, hi ha accions, 
fetes sovint amb caràcter discrecional, 
com la nova convocatòria d’un premi 
d’investigació o bé la promoció d’un casal 
d’estiu municipal, que han de ser indis-
pensablement difoses entre el veïnat, ja 
que és necessari el seu ajut i la seva par-
ticipació a fi que arribin a bon port. Però 
al costat d’aquestes n’hi ha unes altres, 
que es pressuposa que l’Ajuntament les 
porta a terme, perquè, com que ell n’és 
l’únic competent, hi està obligat —moltes 
d’elles havent de fer-se ràpid per raons de 
seguretat—, i que tanmateix, a diferència 
de les primeres, un cop enllestides, no 
són anunciades enlloc.

Dit això, no volem aquí enumerar-les al 
detall, però sí realçar la importància que 
tenen totes aquelles actuacions de mante-
niment que les regidories ordenen perquè 
els equipaments municipals —culturals, 
educatius, esportius, de la gent gran— de 
què són responsables perdurin; això és, 
totes aquelles reparacions i accions de 
conservació que requereix, des del punt 
de vista de l’espai, la bona marxa de les 
escoles, Can Costa, el casal de jubilats, 
l’EAS i el pavelló, per posar-ne uns quants 
exemples. Considerant que al cap de l’any 
acaben per tenir un pes del tot significatiu 
en termes econòmics —sense anomenar 
les nombroses hores de feina que hi des-
tinen la brigada municipal i, en el cas de 
les escoles, el seu conserge—, hem trobat 
que convenia dedicar-los un tros d’aquest 
butlletí.

D’altra banda, aprofitem per donar 
compte dels projectes d’inversió que 
s’han executat aquest estiu en diferents 
centres educatius del municipi:

En primer lloc, a l’edifici de primària 
de l’escola Les Pinediques, s’ha refet el 
mur de llevant de la pista poliesportiva, 
obra d’alt cost sufragada pel Departament 
d’Educació i instada per l’equip tècnic 
municipal en constatar que tenia un de-
fecte greu en l’estructura. Altrament, s’ha 
pintat gairebé tot el pis inferior de l’esco-
la.

En segon lloc, a l’Escola El Gurri, s’han 
fet unes obres importants de millora de 
la seva biblioteca, ja vella, el terra de la 
qual presentava tot d’irregularitats a cau-
sa d’unes humitats, perquè quedés com 
nova.

En darrer lloc, a l’Escola Bressol La 
Xarranca, s’ha acomplert la primera fase 
de les tres de què consta el projecte de 
substitució del vinil que cobreix tot el te-
rra d’aquest edifici i que després de trenta 
anys d’ús continuat ha dit prou.

El cost de les actuacions d’inversió que 
ha finançat l’Ajuntament s’eleva, en con-
junt, als 25.000 €, aproximadament.
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Col·laboració institucional entre 
els pobles de la zona en matèria 
educativa

En el moment de redefinir les bases del 
Premi Ajuntament de Taradell i conver-
tir-lo, ara fa un any, en el Premi Anastasi 
Aranda al millor treball de recerca de ba-
txillerat, es va convidar a participar de 
l’organització d’aquest certamen els ajun-
taments de Santa Eugènia de Berga, Seva 
i Viladrau, atès el pes important que te-
nen aquests pobles en el nodriment de 
l’Institut de Taradell —144 alumnes d’un 
total de 524 procedien, el curs passat, 
d’aquests municipis—, centre educatiu 
on s’elaboren treballs de recerca que són 
susceptibles de ser presentats a aquest 
premi.

D’aquesta primera col·laboració s’han 
derivat, després, trobades entre els regi-
dors d’Educació dels quatre municipis i 
la direcció de l’INS Taradell en què, tenint 
sempre l’Institut i els seus alumnes com 
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l’eix de les mateixes, s’ha acordat establir, 
entre els ajuntaments, una mancomunitat 
educativa que posa al servei de l’objecte 
col·lectiu ajuts econòmics i comparticions 
de recursos tècnics i d’equipaments mu-
nicipals per acomplir els projectes que, de 
manera consensuada, es cregui que són 
convenients de portar a terme pel bé de 
l’Institut. Aquesta col·laboració amb els 
municipis veïns també ha servit per sos-
tenir certs pilars bàsics en el bastiment 
de tota la infraestructura de l’institut, 
com, per exemple, el servei de vetllador 
per a alumnes amb necessitats alumnes 
especials, la prestació del qual el Departa-
ment, essent-ne el competent, fa temps va 
deixar de finançar. 

Per tot això podem dir que el darrer 
any s’ha anat consolidant una interrelació 
d’aquests quatre consistoris que afavoreix 
tant l’Institut com les viles esmentades 
i a la qual els pròxims mesos s’incorpo-
rarà segurament, guiat pel mateix interès, 
l’Ajuntament del Brull. 
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La Ruta de l’Aigua

El projecte de la Ruta de l’Aigua neix 
de la voluntat de divulgar el patrimoni 
natural i històric de Taradell i, alhora, de 
la necessitat de sensibilitzar respecte la 
seva protecció i conservació. D’aquesta 
manera es vol potenciar l’atractiu turís-
tic de la Vila i enriquir l’oferta de llocs 
visitables, cosa que ha d’aportar un valor 
afegit a la comunitat, tot beneficiant 
sectors econòmics del municipi com co-
merços, restaurants, allotjaments, etc.

La ruta prevista transcorre majori-
tàriament per l’entorn de la riera de Ta-
radell i una petita part del riu Gurri, on es 
troben elements de gran interès ecològic 
i històric com són fonts, preses, molins i 
canals antics, i també l’actual depurado-
ra. Aquest projecte vol divulgar i sensibi-
litzar a la població sobre aquests espais, i 
la seva funció ecològica i social, actual i 
passada.

La Ruta de l’Aigua també està vincula-
da a dues accions primordials de l’equip 
de govern: d’una banda, la política de sos-
tenibilitat, definida en el Pla de Transició 
Energètica de Taradell i el Pla d’Adapta-
ció al Canvi Climàtic d’Osona. Aquesta 
acció pretén recuperar els sistemes aquà-

tics continentals i posar en valor la seva 
funcionalitat davant del canvi climàtic. 
Aquesta recuperació passa per la neteja 
de la riba del riu i del bosc de ribera i la 
creació d’hàbitats perduts per la manca 
de manteniment o d’ús de certs espais, 
potenciant al mateix temps projectes de 
divulgació i sensibilització ambiental. I 
d’altra banda, la Ruta de l’Aigua vol recu-
perar, difondre i generar coneixement del 
patrimoni històric que acull la riba de la 
riera de Taradell. Aquesta, en la història, 
ha estat el punt de referència de l’establi-
ment dels molins fariners de la població. 
Per tal de poder tenir un inventari acurat 
i difondre la seva importància històrica 
l’Ajuntament de Taradell ha encarregat 
un estudi al Centre d’Estudis del Patrimo-
ni Arqueològic (CEParq) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Aquest 
ha iniciat l’”Estudi històric i arqueològic 
del sistema hidràulic dels molins de la 
Riera de Taradell i de la resclosa del Molí 
Xic dels Sorts”, que s’adreça a conèixer 
històricament i valorar, des d’un punt de 
vista patrimonial, els diversos molins i 
sistemes hidràulics que formaran part de 
la Ruta de l’Aigua de Taradell.

L’estudi té dues vessants complemen-
tàries: la recerca documental històrica i 
el treball de camp de detecció de totes les 
restes dels sistemes hidràulics (rescloses, 
sèquies, molins i parcel·les) de la riera de 
Taradell. Organitzat en successives eta-
pes, aquest estudi inclou, com a innova-
ció, la realització de vols amb dron equi-
pat amb el sistema Lidar, una tecnologia 
òptica de teledetecció que estudia el te-
rreny mitjançant l’ús d’un làser, cosa que 
permet detectar i topografiar les estruc-
tures hidràuliques (preses, canals, etc.) 
que romanen cobertes per la vegetació 
després d’anys d’abandonament, sense 
necessitat de realitzar sondejos arqueolò-
gics ni costosos treballs d’estassada, això 
és, de tallar la vegetació.



Acció Municipal

37

CULTURA

Tots aquests treballs estan dirigits per 
la Dra. Helena Kirchner, catedràtica i in-
vestigadora del Departament de Ciències 
de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la 
UAB i especialista reconeguda internacio-
nalment en l’estudi històric i arqueològic 
de sistemes hidràulics.

El projecte de la Ruta de l’Aigua es por-
tarà a terme per etapes, per tal que Tara-
dell pugui gaudir del seu entorn des d’una 
ruta transitable i a partir d’una perspec-
tiva històrica, ecològica i natural com a 

valors afegits. Així, aquest 2021 es preveu 
tenir la ruta traçada, formalitzar un con-
veni amb els propietaris i fer l’obertura 
del camí. Serà al 2022 quan es podrà pre-
sentar l’estudi històric dels elements per 
generar la senyalística i la comunicació 
posterior de tot el projecte. 

Més endavant, si s’escau, es poden 
portar a terme diferents accions de res-
tauració d’alguns elements patrimonials 
que sobresurtin pel seu valor històric. La 
proposta i la seva calenderització seria la 
següent:

Projecte de traçat de la ruta

Conveni amb els propietaris

Obertura i neteja de l’espai

Projecte històric dels elements

Senyalística

Producció de materials de 
comunicació i divulgació

Restauració d’elements amb 
valor històric

2021 2022 2023

Aquesta proposta queda subjecta a l’evolució dels estudis que es vagin generant i el seu valor,  
i als imprevistos que puguin sorgir.
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Pla Jove 2022-2025: #fem1pla

Des del passat mes de juny, La Man-
comunitat La Plana i els Ajuntaments de 
Taradell, Balenyà, El Brull, Malla, Mun-
tanyola, Santa Eulàlia de Riuprimer, 
Seva, Tona, Viladrau i l’EMD Sant Miquel 
de Balenyà han començat a elaboració el 
nou Pla Jove 2022-2025.

Aquest document marcarà el full de 
ruta de les polítiques de joventut munici-
pals i mancomunades i esdevindrà l’eina 
estratègica per planificar recursos desti-
nats a donar respostes a les persones ado-
lescents i joves de 12 a 29 anys. Per això 
ha d’analitzar la realitat juvenil i a més ha 
de respondre a les necessitats detectades 
que es concretaran en projectes i actua-
cions.

Per a l’elaboració d’aquest nou pla s’ha 
preparat un procés participatiu integral 
on hi ha participat joves, entitats, profes-
sionals, organitzacions polítiques i altres 
col·lectius. Les polítiques que afecten a la 
joventut no poden ser dissenyades sense 
la seva participació, per aquesta raó du-
rant els mesos de juny i juliol s’han en-

questat a més de 70 persones entre 12 i 29 
anys del municipi i s’han portat a terme 
3 grups de treball amb 24 joves. Aquestes 
sessions de treball amb joves permeten 
recollir les seves necessitats reals, deba-
tre sobre diferents problemàtiques que 
els afecten o interpel·len com a joves i 
proposar conjuntament possibles actua-
cions. 

“Fem un Pla” és el lema-crida de la 
campanya de difusió que fa especial èm-
fasi a la paraula FEM per ressaltar la cons-
trucció conjunta de les noves polítiques 
adreçades al jovent del territori i es con-
creta en:

• #fem1pla pels drets socials de la 
joventut.

• #fem1pla per la inclusió social de les per-
sones joves.

• #fem1pla per la igualtat de gènere i pre-
venció de violències masclistes i 
LGBTIfòbiques.

• #fem1pla pel bé comú i la justícia 
climàtica.

D’altra banda, també s’han desenvolu-
pat entrevistes a agents clau del territori 
i s’ha creat un grup de treball amb les di-
verses regidories de joventut municipals 
que conformen aquest nou PLA JOVE 
per tal d’impulsar i coordinar de manera 
transversal totes les fases i la seva imple-
mentació.

Paral·lelament al Pla Jove, Taradell 
també participa en l’elaboració del “Pla 
de Prevenció Consum Drogues I Ús Abu-
siu Pantalles” impulsat per La Mancomu-
nitat La Plana.



Contra la violència masclista

Des de la Regidoria d’Igualtat, durant 
aquest any s’ha estat treballant de forma 
conjunta amb la Mancomunitat La Plana i 
les diferent regidories d’igualtat dels mu-
nicipis que en formen part per dissenyar, 
i properament implementar, una nova 
campanya per prevenir i sensibilitzar-nos 
contra les violències masclistes i LGTBI-
fòbiques, la qual es presentarà durant el 
propers mesos.

Contra la violència masclista

També s’està portant a terme, amb 
l’assessorament d’una consultoria es-
pecialitzada (formada per un equip de 
professionals procedents de les ciències 
socials, de les ciències de la salut i del 
dret) i la col·laboració de l’Àrea d’Igualtat 
de la Diputació de Barcelona, la redacció 
d’un protocol intern contra l’assetjament 
sexual intern de l’Ajuntament. Actual-
ment aquest protocol s’està acabant de 
redactar per poder fer-ne aplicació fàcil i 
ràpida el més aviat possible.

Amb aquest pla el que es busca és la 
protecció de la víctima envers aquestes si-
tuacions, tan complicades de visibilitzar i 
que avui en dia encara són un tabú, i la no 
acceptació d’aquestes actituds masclis-
tes, en l’àmbit laboral. Per això s’ha creat 
un grup de treball transversal format per 
diferents treballadors i treballadores, així 
com diverses regidories, en el que qual-
sevol treballador de la corporació  que 
pateixi qualsevol tipus d’assetjament 
podrà dirigir-s’hi per poder començar 
el procés d’estudi i determinar el cas de 
forma individual. cercant una possible 
solució o sanció.

Paral·lelament, també s’està treballant 
en la redacció d’un pla contra l’assetja-
ment psicològic que s’intentarà aprovar 
i aplicar al mateix moment que l’anterior 
protocol explicat. Cal tenir en compte que 
ambdós plans són també un requeriment 
que les administracions públiques han de 
complir.

NO A LA 
VIOLENCIA
MASCLISTA

IGUALTAT
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FESTES i ENTITATS

Comissió de Festes

Taradell és un poble amb una tradició 
festiva i cultural que dona vida als tarade-
llencs durant tot l’any. L’ampli teixit asso-
ciatiu del poble ens permet celebrar una 
multitud d’activitats destinades a tota la 
població i atenent diverses necessitats de 
grups d’edat, gustos musicals i artístics, 
entre d’altres. 

Tot i així, des de la Regidoria de Festes 
creiem que cal obrir a tot el poble l’orga-
nització de les activitats per fer-les més 
participatives i alliberar tasques a les en-
titats impulsores. Creiem que han de ser 
els taradellencs qui han de decidir quin 
model de festes volen, podent participar 
des de la seva creació fins a fer-ne l’ava-
luació posterior. 

Així, doncs, la regidoria es planteja 
com a objectiu per a l’any 2022 la crea-
ció d’una Comissió de Festes on partici-
pin entitats i persones a títol individual 
interessades en una o més d’una de les 
festes que es celebren al llarg de l’any i 
així crear grups de treball per dissenyar 
i impulsar cada activitat, o proposar-ne 
de noves. L’experiència del bon funciona-
ment de la Comissió de Reis ens empeny 
a prendre aquesta decisió, ja que creiem 
que serà útil per millorar i fer canvis en 
la tradició festiva i cultural del municipi. 
D’altra banda, l’any 2020, en el marc de 
la pandèmia, la Festa Major d’Estiu es va 
preparar conjuntament amb les entitats 
implicades per fer-la més democràtica i 
participativa. 

Tenim una tradició de comissions de 
festes que avalen la seva utilitat des de la 
Comissió de l’any 1976, que va reactivar 
la Festa Major, fins a la darrera comissió, 
que aplegava una diversitat de gent que 
ajudava a crear i organitzar les festes del 
poble al llarg de l’any.

La intenció és fer una convocatòria 
oberta a la població aquesta tardor per 
elaborar una diagnosi de la situació ac-
tual i començar a organitzar el calenda-
ri festiu segons el que es decideixi en el 
moment de la seva constitució. La con-

vocatòria es dirigirà a les entitats que ja 
organitzen activitats, però també a aque-
lles que no formen part de cap festa, i a 
tota la població que se senti interpel·lada 
a col·laborar amb el calendari festiu i cul-
tural taradellenc. 

Entitats

Recentment, per part d’un grup 
d’antics escoltes, es vol impulsar la re-
activació de l’Agrupament Rocaguinarda 
de Taradell. En aquest sentit, des de les 
regidories de Joventut i Entitats s’ha 
començat a treballar per reactivar l’agru-
pament escolta, que va desaparèixer 
fa uns anys. Creiem que és interessant 
impulsar el projecte, ja que defensa els 
valors de compromís, cooperació, partici-
pació, servei a la comunitat, sostenibilitat 
i inclusió i, a més, fomenta l’esperit crític 
tot treballant i compartint aquests valors 
comuns en equip.

Des de l’Àrea de Joventut es va apro-
fitar el curs de premonitors que es va 
realitzar aquest juliol per informar de la 
iniciativa, i dos dels impulsors van po-
der exposar la seva proposta. Es volen 
aprofitar les formacions de premonitors 
i monitors per canalitzar aquests joves a 
l’agrupament i, així, adquirir experiència 
en l’àmbit del lleure. 

La intenció per part dels impulsors 
i de l’Ajuntament és que l’entitat, més 
que consolidada al municipi, es pugui 
reactivar coincidint amb l’inici del curs 
escolar, el mes de setembre. És per això 
que es fa una crida als joves que estiguin 
interessats, disposin o no de titulació de 
premonitoratge o monitoratge, a formar 
part del projecte i compartir experiències 
conjuntament.

Si esteu interessats/ades a partici-
par-hi o voleu rebre més informació, 
poseu-vos en contacte amb l’Àrea de Jo-
ventut a través del número de telèfon 
mòbil 600 347 165
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Els establiments alimentaris han 
fet els deures

La vigilància i control sanitaris dels 
establiments alimentaris es va reprendre 
l’any passat, just abans que es declarés 
la pandèmia, i s’ha continuat enguany. 
Aquesta tasca tan important no es feia de 
forma completa des de l’any 2012.  Durant 
aquests anys només es van realitzar les 
inspeccions normatives a noves obertu-
res i canvis de titularitat, per la qual cosa 
des d’un punt de vista tècnic convenia 
tenir ben fets els controls, i així mantenir 
la seixantena d’establiments minoristes 
amb venda directa d’aliments i/o begudes 
en les millors condicions higiènico-sani-
tàries possibles. L’avaluació és d’alt, mig o 
baix risc, segons la normativa vigent.

L’any 2017 va caducar el conveni amb 
l’Agència de Salut Pública de la Generali-
tat, que va deixar de fer els controls sani-
taris als establiments minoristes. La Ge-
neralitat segueix controlant indústria, la 
Residència, escoles i gran distribució. Per 
això l’estiu de 2019 el nou equip de govern 
va signar un conveni amb la Gerència de 
Serveis de Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona, tot seguint les 
recomanacions tècniques que calia reac-
tivar aquesta tasca, fonamental per pro-
tegir la salut del consumidor i evitar, per 
exemple, intoxicacions massives. 

La responsable dels controls, la farma-
cèutica Isabel Carceller, fa una visita sen-
se avisar, valora la situació de l’establi-
ment i en fa un seguiment, sempre amb 
l’objectiu consensuat amb l’Ajuntament, 
que és l’administració competent, de fer 
un control segons la Llei i aconseguir fer 
arreglar tot allò inadequat. L’acta de la 
inspecció es lliura al titular del negoci i a 
l’Ajuntament, per tal que, si hi ha un risc 
greu, faci un requeriment i alerti adop-
tant les mesures proposades en l’informe. 

Les inspeccions serveixen per mante-
nir el bon nivell de bars, restaurants, for-
ns, pastisseries i carnisseries, que segons 
la inspectora “a Taradell són establiments 
de molta qualitat i que, si hi ha res ina-
dequat, de seguida han fet els canvis ne-
cessaris per fer un treball correcte. S’han 
posat les piles”.  

El desembre de 2020 es va requerir a 
tots els establiments amb mancances i 
se’ls va avisar que a la primavera es faria 
el control, amb la qual cosa tenien temps 
després de l’etapa més dura de la pandè-
mia de prendre les mesures per corregir 
les deficiències detectades. Aquest 2021 
s’han tornat a inspeccionar els 12 establi-
ments que el 2020 van ser avaluats com 
d’alt risc —només n’han quedat dos— i 
els classificats de risc mitjà. En total han 
sigut 27 establiments, ja que hi ha noves 
obertures i canvis de titularitat, amb 32 
visites. 

En general el que es detecta més és fal-
ta de neteja tant a instal·lacions com en 
equipaments (fregidores, congeladors...), 
però assenyala que hi ha molt bona dis-
posició per atendre els requeriments i 
millorar. El risc de contaminació creua-
da, quan hi ha poca superfície de treball o 
la dificultat de neteja i desinfecció de les 
mateixes, és un dels problemes més habi-
tuals.

Actualment hi ha 2 establiments d’alt 
risc, un d’ells el Bar del Pavelló Municipal 
per la qual cosa l’Ajuntament ja ha pres 
les oportunes mesures —s’hi ha deixat 
d’elaborar plats— i hi farà les obres de 
manteniment per corregir els incompli-
ments que recull l’informe; 21 de baix i 
34 de mig. El control se seguirà fent cada 
any, segons el conveni signat.

SANITAT
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La segona pista del pavelló va 
endavant

L’actual Pavelló Municipal d’Esports 
del Pujoló va ser inaugurat el 5 de maig de 
1991. Per tant acaba de complir 30 anys i 
s’ha vist que no pot absorbir tota l’activi-
tat que generen les diferents entitats es-
portives del municipi que el tenen com a 
centre de competició: patinatge, hoquei 
sobre patins i voleibol ara mateix. Aques-
ta limitació n’impedeix el creixement i 
impossibilita que d’altres modalitats es-
portives hi tinguin cabuda, com pot ser 
el bàsquet, el futbol sala o el bàdminton. 
L’actual equip de govern des de bon inici 
es va comprometre a solucionar aquesta 
mancança, projectant un segon pavelló 
que pugui cobrir la demanda actual i sa-
tisfer necessitats futures.

Per això des del juliol de 2019 es van 
iniciar els contactes amb les administra-
cions que hi poden donar suport, com és 
la Diputació de Barcelona. La proposta 
dels tècnics, que coincidia amb la muni-
cipal i que va ser consensuada també en 
una visita de l’anterior director general de 
l’esport, Antoni Reig, és edificar un nou 
pavelló annex a l’edifici actual, de mane-
ra que alguns serveis, com els vestuaris, 
es puguin compartir. 

Inicialment es va pensar en una pista 
de dimensions més reduïdes que l’actual, 
i que es pogués engrandir més endavant. 
Però finalment s’ha vist que era més òp-
tim fer-ho al revés, projectar una pista 
gran com l’existent, però omplir l’edifici 
en diferents fases. Els tècnics munici-
pals seran els encarregats de redactar el 
projecte executiu, a partir d’un estudi de 
viabilitat redactat per un equip de llarga 
experiència encarregat per la Diputació 
de Barcelona.

L’objectiu és mantenir l’actual ocupa-
ció del pavelló, amb la continuïtat de les 

activitats presents i alhora donar sortida 
a d’altres modalitats esportives que re-
quereixen instal·lacions cobertes. Així el 
nou equipament ha de ser un element re-
generador dels esports actuals i potencia-
dor de disciplines inhabituals a Taradell. 
La promoció de l’esport, en tots els seus 
vessants de salut, socialització i lúdic és 
un objectiu municipal, per la qual cosa 
aquest nou pavelló pot esdevenir la inver-
sió més gran d’aquest mandat.

Des del consistori es treballa en el pro-
jecte en diferents fases, en funció dels 
ajuts que es puguin obtenir. La primera 
serà per construir l’estructura exterior, i 
permetrà fer-hi entrenaments, utilitzant 
els vestuaris actuals. En una segona s’aca-
barien els serveis interns del nou pavelló 
i a la tercera s’unirien les dues pistes amb 
zones comunes, des de la mateixa entra-
da



DATA ACCIÓ

2019/JULIOL Primera visita dels tècnics de la Diputació de Barcelona.  
Emplaçament i valoració.

2019/SETEMBRE Elaboració dels plànols topogràfics de la zona esportiva.

2019/OCTUBRE Reunió a la Diputació de Barcelona per presentar la proposta  
de l’Ajuntament.

2019/NOVEMBRE Proposta de la Diputació de Barcelona sobre el nou espai.

2019/DESEMBRE Converses amb el propietari de la finca a expropiar  
per tenir tot l’espai.

2020/GENER Sol·licitud al Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per 
finançar l’Estudi de Necessitat i Viabilitat i la redacció del projecte.

2020/MARÇ Concessió de l’Estudi de Viabilitat i denegació del finançament 
del projecte.

2020/JUNY
Signatura de l’acord entre l’Ajuntament de Taradell i el propietari 
sr. Josep Bazán sobre la valoració de la finca a 
expropiar.

2020/OCTUBRE Inici dels treballs de camp per l’Estudi de Necessitat per part de 
l’empresa subcontractada per la Diputació de Barcelona.

2020/DESEMBRE Reunions de treball entre Diputació de Barcelona,  
empresa i Ajuntament.

2021/MARÇ Finalització i presentació de l’estudi de viabilitat definitiu.

2021/ABRIL Reunió amb el COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya) 
sobre la redacció del projecte.

2021/MAIG
Acord de l’Ajuntament per encarregar als tècnics municipals 
la redacció del projecte executiu. Comencen els treballs de 
redacció.

Línia 2 del PGI (Programa General d’Inversions) de la Diputació de Barce-
lona, destinada a l’expropiació que té un cost de 130.000 €. 108.475,49 €

Línia 1 del PGI (Programa General d’Inversions) de la Diputació de 
Barcelona, per projectes financerament sostenibles.

433.901,97 €

TOTAL SUBVENCIONS 542.377,46 €

Calendari d’accions realitzades i a 
desenvolupar

Subvencions assegurades
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El municipi de Taradell avança en 
la transició energètica

Properament l’Ajuntament de Tarade-
ll aprovarà el Pla de Transició Energètica 
de Taradell que ha de marcar el full de 
ruta per poder assolir els objectius esta-
blerts en matèria de sostenibilitat per als 
pròxims anys. Aquests objectius són els 
de reduir més d’un 55% les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, millorar més 
d’un 35% l’eficiència energètica i utilitzar 
més d’un 35% l’energia provinent de fonts 
renovables per l’any 2030. A més, el Pla 
de Transició Energètica també estableix 
l’horitzó de 0 emissions de gasos d’efec-
te hivernacle, o sigui, la neutralitat de les 
emissions del municipi de Taradell per a 
l’any 2050.

Aquest Pla de Transició Energètica de 
Taradell consta de més de 120 accions a 
realitzar fins a l’any 2030, algunes de les 
quals ja s’han executat. Una de les ac-
cions que s’ha realitzat recentment és la 

instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a 
l’EAS de Taradell, on s’han instal·lat 72 
plaques fotovoltaiques amb una potèn-
cia total de 32,64 kWpic per subministrar 
energia totalment renovable i gratuïta a 
l’EAS. Aquesta instal·lació fotovoltaica 
té una producció d’energia elèctrica de 
47,513 kWh a l’any, genera un estalvi de 
7,13 tn CO2eq. a l’any i un estalvi econòmic 
anual de 6.021,13 €. Aquesta és la prime-
ra instal·lació municipal d’autoconsum 
fotovoltaic, i s’ha escollit l’EAS perquè és 
l’edifici municipal amb un consum ener-
gètic més elevat.

El Pla de Transició Energètica també 
preveu que en els propers anys es realitzin 
instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a 
l’Escola Les Pinediques, a Can Costa o al 
Pavelló Municipal El Pujoló. Precisament, 
quan es construeixi la segona pista del 
pavelló es preveu fer una gran instal·lació 
sobre les dues teulades que permeti rea-
litzar un autoconsum compartit o una co-
munitat energètica.

SOSTENIBILITAT
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Pressupost participatiu de joventut 
2021

Un pressupost participatiu és una eina 
de participació i gestió de la vila per mit-
jà de la qual els ciutadans poden decidir 
sobre el destí d’una part preestablerta 
dels recursos municipals i incidir, així, en 
els pressupostos públics d’una forma di-
recta. El pressupost ordena eficientment 
els recursos econòmics de què disposa 
el municipi i les despeses que es deri-
ven de l’execució de les competències de 
l’Ajuntament en funció de les directrius 
principals que el defineixen. Per això el 
pressupost municipal marca quines són 
les prioritats de cada exercici i quins són 
els recursos econòmics que es destinen a 
cada actuació.

Estrenada, a principis de juliol, la pla-
taforma taradell.cat/participa amb el 
plantejament de la consulta popular que 
ha servit per escollir la denominació del 
nou vial que connecta el c. de la Vila amb 
el p. Domènec Sert, les regidories de Par-
ticipació Ciutadana i Joventut engega-
ran, a través d’aquest mateix espai web, 
un procés participatiu lligat, valgui la re-
dundància, a un pressupost participatiu, 
el qual, particularment, serà limitat al 
jovent: es donarà veu als veïns de 12 a 35 
anys per tal que puguin proposar un pro-
jecte, o més d’un, de cost no superior als 
25.000€ i l’execució del qual contribuís, 
segons llur parer, a la millora del muni-
cipi. D’entre les propostes validades, pos-
teriorment, per l’equip tècnic municipal, 
els mateixos joves hauran de votar la que 
més els convenci, i el consistori es com-
promet a acomplir la guanyadora amb la 
màxima celeritat, tenint sempre present 
que els terminis imposats per llei poden 
demorar-ne lleument l’execució. Les nor-
mes de funcionament que el regiran es fa-
ran públiques a l’inici del procés.

L’Ajuntament té clar que els tarade-
llencs han de poder participar de la ges-
tió municipal amb la presa de decisions 
importants en qüestions que no demanen 
una resposta peremptòria —si bé no cal 
dir que la via del pressupost participatiu 
no és l’única per fer-ho—, i, en aquest cas 
concret, no vol ajudar a engruixir el tòpic, 
més o menys fundat, que les inquietuds 
dels joves acostumen a ser negligides.

Per tot això, l’objectiu principal 
d’aquest procés participatiu és implicar, 
en tal cas, la jovenalla en la presa de deci-
sions sobre el destí d’una part dels recur-
sos públics mitjançant un sistema reglat 
de participació. I altres objectius són fo-
mentar la participació directa mitjançant 
un procés inclusiu que arribi a tots els 
joves veïns; conèixer les necessitats de la 
població i afavorir el debat col·lectiu per 
a prioritzar-les; generar transparència en 
la gestió municipal, i incitar a la reflexió 
activa i la solidaritat entre els veïns.  

Aquesta iniciativa representarà un pas 
endavant en la tasca desenvolupada per 
l’Ajuntament de Taradell en la línia de la 
transparència, la participació i la col·la-
boració entre la ciutadania i el consistori.

PARTICIPACIÓ
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L’economia circular s’ha d’incorpo-
rar a la vida quotidiana i industrial, 
l’Agenda 2030 marca els objectius

Nou erres faran possible la vida cir-
cular, imprescindible per a la sostenibi-
litat del planeta. Es tracta de viure amb 
responsabilitat, tenint plena consciència 
que els recursos són finits. Aquesta erra 
de responsabilitat és la desena. La prece-
deixen: repensar, redissenyar, refabricar, 
reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, 
reciclar i recuperar. I si parléssim d’edi-
ficacions, rehabilitar. Onze accions que 
els nostres pares o avis resumien en una: 
aprofitar. Res no es llençava. Era econo-
mia de postguerra? Hem de fer ara econo-
mia de postpandèmia?

La directora de la Càtedra d’Economia 
Circular i Sostenibilitat del Tecnocam-
pus, Sònia Llorens, en una sessió sobre 
la reactivació econòmica organitzada per 
l’ACM (Associació Catalana de Municipis) 
insistia que és urgent “la transició cap a 
l’economia circular: el que gastem avui 
no pot posar en perill el demà. No podem 
malbaratar recursos, ni matèries prime-
res com l’aigua i l’energia. Hem d’evitar 
la linealitat”. Amb una anècdota il·lus-
trava d’on hem d’anar “a fer les croquetes 
de l’àvia: tot s’aprofitava. Era un patró de 
comportament que existia en l’economia 
familiar del s. XX, amb residu zero. La 
gran diferència és que la crisi de recursos 
planetària afecta la societat en general, i 
que les noves tecnologies ens permeten 
nous patrons de comportament”. 

L’economia circular s’ha de reactivar 
de forma urgent, segons aquesta experta, 
ja que hi ha una sèrie de variables que han 
afegit complexitat a la situació actual. El 
model econòmic capitalista és insosteni-
ble amb quatre crisis: econòmica, Covid, 
climàtica i de recursos. Les estratègies i 
exemples passen per redefinir processos, 

incorporant materials reciclats o imple-
mentar un recurs industrial en una altra 
indústria. El pagament per ús -compartir 
vehicle, llogar maquinària; allargar el ci-
cle útil dels objectes; reintroduir matèries 
primes secundàries, reduir consums. Al-
hora s’han de trobar solucions per a ne-
cessitats reals i hi ha d’haver un compro-
mís d’actuació per part de l’Administració 
i la ciutadania.

A Taradell tenim iniciatives públiques 
i privades en aquest sentit, repensades. 
Tant l’escola pública les Pinediques com 
la concertada Col·legi Sant Genís i Santa 
Agnès reutilitzen els llibres escolars. La 
Regidoria de Cultura va posar en marxa 
l’estiu passat, amb la col·laboració dels 
Tonis, les casetes amb Llibres oberts, per 
donar més vida als volums que volem 
compartir o que ja no ens hi caben. Ara 
n’hi ha a la Placeta de la Muriel Casals; 
a l’entrada de la urbanització La Roca; al 
parc d’en Jaume Vila de Mont-rodon i a la 
Plaça del Sol.

ECONOMIA
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Guixot de 8, un gran exemple

L’antiga fàbrica Benguerel, de ma-
quinària tèxtil, es va convertir el 2012 
en la seu de Guixot de 8, una companyia 
creada a Tona el 1981 per en Joan Rovi-
ra Boix, que a partir dels jocs fets amb 
material reutilitzat fa pensar i, sobretot, 
somriure a petits i grans. És la primera 
empresa de l’estat espanyol dedicada a 
convertir el joc en un espectacle de carrer 
per a tots els públics.  Han visitat unes 
900 poblacions, de 28 països dels cinc 
continents. Abans que es posés de moda 
reciclar i donar segona vida als objectes, 
ells ho van fer, i han emprat més de de 12 
tones de ferralla, sobretot de la deixalle-
ria de la Mancomunitat La Plana. El pas-
sat diumenge 16 de maig, per celebrar els 
30 anys, van inaugurar l’espai compartit, 
el primer parc de materials reutilitzats 
obert al públic. Allà també hi haurà lli-
bres recomanats per aquest home que en-
comana passió i diversió, alguns escrits 
per ell mateix. Economia circular con-
centrada: fantasia i imaginació, per fer un 
museu de la ciència petit i ambulant però, 
sobretot, divertit!

Diferents empreses del polígon del 
Vivet utilitzen subproductes provinents 
d’escorxadors de la Plana de Vic per ela-
borar aliments per a animals de compan-
yia o tripa per a diferents usos. També hi 
ha una empresa que recicla plàstics i, a 
Castellets, tenim una fusteria que fa pa-
nells amb una tercera part, com a mínim, 
de fusta residual d’altres tallers. 

Des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica s’estudia com es pot incenti-
var l’aprofitament de residus d’unes em-
preses per a altres activitats de forma que 
mantinguin valor, econòmic o social. I 
que res no es llenci, back to future o del 
bressol al bressol, com no es cansa de re-
petir la professora Llorens.

Acció Municipal
ECONOMIA
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Àmbit urbanització de PAU 10

Àmbit de PAU 10 Llosa prefabricada de formigó 30x20x10cm
Panot 20x20x4

Tipus de paviments

Paviment de sauló 

Banc

Elements urbans

Papereres

Gual de formigó tipus V-120
Vorada tipus T3 17x28x100 + rigola 20x20x8

Farola tipus Innova Led 24

Embornal  40x40cm reixa concava
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Àmbit urbanització de PAU 10

Àmbit de PAU 10

Parterres enjardinats

Paviment de formigó
Paviment de formigó colorejat

Farola  tipus NeoVilla (existent ctra. Balenyà)

Tapa pou de registre xarxa sanejament

Acer

Vegetació

Xiprer

Sàlvia

Plantes herbàcies i aromàtiques en parterre

Castanyer bord (existent ctra Balenyà)

Escocell d'acer oxidat 160x100 cm

Altre arbrat existentLiquidàmbar
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Definició geomètrica
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Pendent rasant

98,60

4.80%

Vorada de planxa d'acer 10x200cm
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Què s’està fent davant de Can 
Costa i Font?

Des de fa setmanes s’estan portant a 
terme diferents obres davant de Can Cos-
ta. Les obres han consistit en l’enderroc 
de l’antiga guarderia i d’un habitatge i 
l’excavació per fer diferents fonaments. 
Aquesta actuació prèvia resulta impres-
cindible per urbanitzar l’espai comprès 
entre la carretera de Balenyà i el carrer 
Miquel Martí i Pol, el qual feia molt temps 
que estava degradat i sense ús.

L’Ajuntament de Taradell urbanitzarà 
durant els propers mesos la zona situada 
entre la carretera de Balenyà, l’Escola In-
fantil Les Pinediques i el parc infantil del 
carrer Miquel Martí Pol (al costat del dis-
pensari de salut). El consistori projecta la 
urbanització del sector amb la voluntat 
d’ordenar aquest espai buit i potenciar la 
relació dels equipaments de l’entorn: Can 
Costa, el Centre d’Assistència Primària 
(CAP), el parvulari de Les Pinediques, 
l’Espai d’Aigua i Salut EAS i els habitat-
ges públics o assistencials de la Fundació 
Vilademany. Es tracta, doncs, d’un im-
portant connector de relacions urbanes i 
prioritàriament de passeig per a vianants.

El projecte d’urbanització proposa la 
unificació de l’espai públic superior —
per on s’accedirà a l’escola infantil— amb 
l’espai inferior existent, on s’hi ubica un 
parc infantil amb accés pel carrer Mi-
quel Martí i Pol. Aquest enllaç es propo-
sa mitjançant una rampa que unirà els 
dos espais i amb una escala central com 
a reforç d’aquest eix cívic de connexió. A 
més, aquesta urbanització permetrà als 
propietaris dels solars construir fins a un 
màxim de 62 habitatges nous al centre del 
municipi. La urbanització d’aquest espai 
hauria de durar com a molt 10 mesos des 
del setembre d’aquest any.

La Regidoria d’Urbanisme té l’objectiu 
de desenvolupar l’agenda d’actuacions 
prevista en el Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM), com succeeix en 
aquest cas del Polígon d’Actuació Urba-
nística 10 (PAU-10). La finalitat del con-
sistori és desenvolupar operacions de mi-
llora i reforma urbana per tenir un poble 
més compacte i amb més habitatge dis-
ponible.

URBANISME
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Com està el projecte de la ronda 
de llevant?

Al poble es comenta que fa més de 50 
anys que es parla de la ronda de llevant, 
però la seva incorporació al planeja-
ment vigent es produeix l’any 2010 amb 
l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM). Des d’aleshores, 
l’Ajuntament de Taradell ha intentat arri-
bar a acords amb els propietaris dels te-
rrenys per poder fer aquest vial, però sen-
se arribar mai a una entesa factible. Això 
ha provocat que fins a l’any 2020 no hi 
hagi hagut cap tràmit urbanístic iniciat ni 
aprovat per poder tirar endavant aquesta 
infraestructura.

URBANISME

Amb la voluntat de desencallar el pro-
jecte, l’Ajuntament ha iniciat aquest 2021 
la redacció del Pla Parcial Urbanístic de 
la Tomba (PPU-1) i s’espera fer l’aprova-
ció inicial abans d’acabar l’any. El 2022 
es redactarà el projecte d’urbanització i 
el projecte de reparcel·lació d’aquest Pla, 
i es procedirà a la seva aprovació. I, final-
ment, s’espera que el 2023 es pugui por-
tar a terme la licitació de la urbanització 
d’aquest àmbit i començar les obres co-
rresponents. Una possible calenderitza-
ció seria la següent:

L’Ajuntament de Taradell considera que la ronda de llevant és una infraestructura 
imprescindible per al futur del municipi, i així és recull al Pla de Mobilitat Sostenible 
de Taradell. Aquesta nova via de comunicació ha de permetre millorar i simplificar la 
mobilitat a l’interior del municipi, i ha de servir per pacificar el trànsit de vehicles de 
molts dels carrers del centre de la vila. 

Evidentment, aquesta proposta queda totalment condicionada a diferents variables o imprevistos 
que puguin aparèixer durant cada procés.

Redacció i aprovació PPU1 
de la Tomba

Redacció i aprovació projecte 
d’urbanització de la Tomba

Redacció i aprovació projecte 
de reparcel·lació de la Tomba

Licitació obres urbanització 
de la Tomba

Inici obres urbanització 
de la Tomba

2021 2022 2023 2024
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La circulació social, eix principal 
del nou Servei d’Intervenció 
Socioeducativa

El fins ara conegut Centre Obert El 
Puntal és un servei municipal especialit-
zat en l’atenció a infants, joves i famílies 
en edats compreses entre 6 i 16 anys, des 
d’on es du a terme una tasca socioeduca-
tiva i d’acompanyament al desenvolupa-
ment integral i d’aprenentatge en els dife-
rents àmbits de la vida quotidiana, i que 
té com a objectiu principal la prevenció i 
integració d’aquestes.

Des de ja fa un temps l’equip educatiu 
d’El Puntal està en procés de canvi i adap-
tació al nou model de Centre Obert, que 
passa a anomenar-se Servei d’Intervenció 
Socioeducativa, tal com contempla la Ge-
neralitat.

L’aposta principal d’aquest nou model 
i de l’Ajuntament és la circulació social, 
entesa com la possibilitat que infants i 
joves participin de les activitats extraes-
colars, d’oci, cultura, lleure i esports del 
municipi, garantint-hi l’accés. La tasca 
d’El Puntal consisteix a detectar allò que 
més agrada i interessa a cada infant, tre-
ballar-ho conjuntament amb la família 
i acompanyar-los en la vinculació a les 
entitats, per tal de garantir experiències 
d’èxit.

SERVEIS SOCIALS

D’altra banda es mantindrà l’atenció 
a infants i joves, prioritzant l’atenció en 
petits grups i de manera individual, per 
tal d’oferir un millor suport emocional i 
social. I es reforçarà el treball amb famí-
lies per potenciar la vinculació al servei i 
al mateix procés de creixement.

Com fins ara, el treball en xarxa i col·la-
boratiu amb els serveis, entitats i agents 
educatius del municipi seguirà essent es-
sencial pel bon funcionament del servei.
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A les xarxes socials
@ajtaradell
@ajuntamentdetaradell
@ajuntament_taradell
t.me/ajtaradell

Ràdio Taradell, l'emissora municipal per 
informar-vos de tot el que passa al poble

107.7 FM
www.taradell.cat/radio
@rtaradell
@ajuntamentdetaradell
@RadioTaradell
t.me/RadioTaradell

Seguiu l'actualitat de 
l'Ajuntament i de la Vila des dels 

canals municipals oficials

Butlletí digital
Visiteu www.taradell.cat/butlleti per rebre setmanalment al vostre correu electrònic el més 
destacat de l'activitat municipal.



Col·laborar amb el Centre d’Assistència Primària (CAP)  
en campanyes d’informació i sensibilització

100

Facilitar a escoles i a persones amb necessitats especials l’accés  
a l’Espai d’Aigua i Salut (EAS).

100

Fer un espai tancant d’esbarjo per deixar els gossos lliures, facilitant així  
el passeig de la mascota a qui no pot accedir al bosc

100

Millorar els recursos per atendre de forma immediata situacions  
d’emergència social.

100

Augmentar les hores de dedicació del servei d’assistència social. 50

Oferir tota la informació sobre el funcionament del municipi a les famílies que 
s’estableixen a Taradell.

100

Apropar les diferents cultures del poble per fomentar el respecte i la coneixença 
mútua a través d’activitats diverses i inclusives.

0
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Programa de Govern 2019-2023

EIX SOCIAL 64.58% executat, 23.25 accions realitzades de 36 propostes

BENESTAR SOCIAL 90.00% executat, 4.5 de 5

NOVA CIUTADANIA 50.00% executat, 1 de 2

Retiment de comptes de l’equip de govern

Des de l’inici del mandat 2019-2023, el compromís de l’actual govern municipal ha 
estat el de la màxima obertura respecte la gestió de l’Ajuntament. Mostra d’això és 
l’horari d’alcaldia oberta sense cita prèvia, d’un servei d’atenció a la ciutadania per 
facilitar l’accés i el dret a la informació i a la participació.

En la mateixa línia també s’han realitzat actes de retiment de comptes amb la 
presència de l’alcaldessa i dels nou regidors i regidores de govern, tot i que la pandè-
mia ha obligat a cancelar algun d’aquests actes. El passat 1 de juliol, coincidint amb 
l’equador del mandat, es va realitzar un d’aquests actes a la Font Gran, que va servir 
per fer balanç del grau de compliment del programa electoral. En el mateix, es va mos-
trar que, a dia d’avui, més d’un 60 % de les propostes s’han realitzat. Tot seguit podeu 
veure el detall de totes elles.



Assumir el cost del transport escolar que s’està prestant  
actualment, curs 2020/2021.

75

Oferir activitats d'educació en el lleure accessibles a tota  
la població i en col·laboració amb les entitats

100

Convertir el Consell Escolar Municipal en vehicle d'iniciatives que afectin el 
conjunt de la comunitat educativa i eina per aconseguir la coneixença entre les 
alumnes de tots els centres educatius del municipi.

100

Orientar el Parc de les Olors des d'una perspectiva més educativa i social en 
col·laboració amb les entitats i centres educatius del poble

50

Incorporar habitatges de protecció oficial als nous plans urbanístics que es des-
envolupin, en els solars municipals disponibles

0

Crear un nou Pla de Joventut ambiciós que promogui l'accés a la cultura, l'habi-
tatge, el treball, la igualtat, el lleure.

100

Escoltar i donar suport al Consell de Joventut, millorant-ne la coordinació amb 
les diferents regidores.

100

Ampliar els serveis de la biblioteca amb la creació de sales d’estudi en períodes 
d’exàmens.

100

Oferir un local cogestionat per a les activitats de la gent jove a través d’un pla 
d’usos regulat.

0

Implementar amb ple convenciment el Pla d’Igualtat i portar a terme polítiques 
d’igualtat a nivell municipal.

100

Establir mecanismes de coordinació amb el Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones del Consell Comarcal oferint informació, formació, assessorament i aten-
ció personalitzada i integral. Facilitar a les dones l’accés a diferents recursos del 
territori de tipus laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre altres.

0

Formar la guàrdia municipal en perspectiva de gèneres per abordar les violèn-
cies masclistes i LGTBIfòbiques.

100

Coordinar els dies mundials amb les diferents associacions i escoles. 50

Oferir un local cogestionat per a les activitats de la gent jove a través d’un pla 
d’usos regulat.

0

Programa de Govern 2019-2023

EDUCACIÓ 81.25% executat, 3.25 de 4

53

JOVENTUT 60.00% executat, 3 de 5

IGUALTAT 62.50% executat, 2.5 de 4



Fer un estudi per ajustar les quotes de l’Escola Bressol i millorar-ne  
les instal·lacions.

50

Programar, de forma estable, activitats culturals per a la quitxalla. 50

Netejar, arranjar, actualitzar i ampliar els parc infantils. 100

54

CULTURA 50.00% executat, 3.5 de 7

GENT GRAN 100.00% executat, 2 de 2

Informar les entitats en la tramitació de les subvencions i oferir  
suport administratiu.

100

Coordinar les activitats que realitzen les entitats i en millorar la seva difusió. 50

Projectar un Arxiu Històric Municipal consultable que reculli el patrimoni docu-
mental.

0

Crear una sala fosca per a arts escèniques. 0

Condicionar un espai per a les entitats que necessiten un local propi. 100

Impulsar els estudis reglats a l’Escola de Música Municipal. 50

Elaborar rutes de patrimoni cultural i històric del municipi  
(ruta de l’aigua, ruta dels molins...).

50

Impulsar totes aquelles activitats que permetin a la gent gran  
gaudir d’una vida plenament activa.

100

Oferir serveis d’atenció integral a les persones grans que es  
troben en una situació vulnerable

100

FAMÍLIA 66.67% executat, 2 de 3

Programa de Govern 2019-2023



ESPORTS 37.50% executat, 1.50 de 4

Crear el Patronat Municipal d’Esports per coordinar la pràctica esportiva del 
poble i per gestionar les infraestructures esportives municipals.

0

Construir una segona pista coberta al pavelló. 50

Fomentar l’esport com a eina educativa de cohesió social i de foment de la 
igualtat.

100

Reubicar l’skate park en una zona accessible que no generi molèsties al veïnat. 0

55

Implementar una zona d'autocaravanes per a estades curtes que  
atregui visitants.

0

Instal·lar una zona de jocs infantil per fer més amable la compra de les famílies 
al centre del poble.

0

Situar el Punt d'Informació Turística en una zona més accessible, i amb un horari 
més avinent.

0

Obrir més sovint els monuments del poble per augmentar l'interès turístic de 
Taradell.

100

Senyalitzar, restaurar i mantenir les rutes, senders, fonts i llocs d’interès. 0

Fer un pla de turisme integral que inclogui el Blat, el Bandolerisme i el Barballó. 100

Donar suport a les botigues del poble creant la figura del Tècnic de Comerç i 
Turisme.

100

Millorar la il·luminació de l’espai públic de les zones comercials. 100

Habilitar una zona d’aparcament a Can Serdà fins que no s’obri la Ronda de 
Llevant.

100

EIX ECONOMIA LOCAL 60.71% executat, 8.5 accions realitzades de 14 propostes

TURISME I COMERÇ 90.00% executat, 4.5 de 5

Programa de Govern 2019-2023
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MOBILITAT 50.00% executat, 3 de 6

Desenvolupar el Pla Parcial de la Tomba, i construir la ronda de llevant (ronda 
Montserrat) per donar fluïdesa a l’accés a l’Institut, i al centre del poble.

0

Aplicar el pla de mobilitat urbana sostenible 2016-2021, donant prioritat a les 
persones tot fent passos de vianants elevats, i arranjant i ampliant voreres.

100

Adequar la il·luminació en els passos de vianants, en els encreuaments i en els 
carrers foscos per millorar-ne la seguretat.

100

Crear una comissió mixta de treball per desenvolupar un pla de mobilitat segur i 
sostenible d’accés als centres educatius.

100

Substituir progressivament els vehicles municipals per vehicles elèctrics i ins-
tal·lar punts per què es puguin recarregar.

0

Millorar l’enllumenat i les condicions d’accessibilitat i seguretat del nucli urbà. 0

EIX SOSTENIBILITAT 56.25% executat, 9 accions realitzades de 16 propostes

Reduir el nivell d’endeutament financer de l’Ajuntament, ja que limita l’acció de 
govern.

50

HISENDA 50.00% executat, 0.5 de 1

PROMOCIÓ ECONÒMICA I INDÚSTRIA 75.00% executat, 3 de 4

Acostar la borsa de treball al poble donant-la a conèixer de forma més decidida. 100

Promoure les compres agregades per a empreses i comerços. 100

Participar com a Ajuntament en els programes d’ocupació comarcals del SOC 
(Servei d’Ocupació de Catalunya). Donar a conèixer aquests programes entre la 
població aturada per tal que s’hi pugui acollir

100

Introduir l’economia circular entre empreses de Taradell i el seu entorn. 0

Programa de Govern 2019-2023



SOBIRANIA ENERGÈTICA 75.50% executat, 3 de 4

Renovar i optimitzar l’enllumenat públic ineficient, especialment de la Roca, de 
l’entorn del Camp de Futbol, del centre del poble i de totes aquelles zones amb 
enllumenat obsolet.

100

Millorar l'eficiència energètica d'equipaments municipals per tal de reduir el 
consum d'electricitat, gas, gasoil, biomassa, etc.

100

Instal·lar sistemes d’autoconsum als equipaments municipals (EAS, Escoles, etc.) 100

Promoure la instal·lació d’1 MW fotovoltaic a Taradell, mitjançant col·laboració 
público-privada per afavorir la utilització d’energia d’origen realment renovable i 
de proximitat.

0
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Recuperar la gestió pública de l’aigua. 0

Millorar la recollida selectiva mitjançant cubells amb identificació (xips) per tal 
d’implantar el pagament per generació de la taxa de residus.

0

Reservar l’Àrea d’Aportació de Residus als veïns sense servei de recollida d’es-
combraries i segones residències.

100

Instaurar un dia al mes de recollida d’objectes voluminosos, així com un servei 
telefònic per a urgències.

100

Elaborar un projecte amb un calendari d’inversions per adequar els serveis de la 
urbanització de la Roca.

100

Impulsar i executar el planejament derivat del POUM (Plans Parcials, Plans 
d’Actuació Urbanística, Plans de Millora...) que permetin dinamitzar i acabar certs 
sectors del municipi.

0

AIGUA, RESIDUS I INFRAESTRUCTURES 50.00% executat, 3 de 6

Reduir el dèficit de tècnics de l’Ajuntament. 100

Posar en valor el personal municipal adequant la categoria laboral de la 
plantilla segons la feina que està realitzant

100

DRETS LABORALS 100.00% executat, 2 de 2

EIX DRETS CIVILS 78.57% executat, 11 accions realitzades de 14 propostes

Programa de Govern 2019-2023
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TRANSPARÈNCIA 66.67% executat, 2 de 3

CIUTADANIA I CIVISME 80.00% executat, 4 de 5

Donar informació ràpida i exacta de les actuacions municipals i dels processos 
de presa de decisions.

100

Potenciar l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania per tal d’informar i resoldre deman-
des de forma immediata sense que el ciutadà hagi de fer diverses gestions.

0

Reorganitzar la web de l’Ajuntament per fer més entenedora la informació i ac-
tualitzar-la més sovint.

100

Establir la figura de l’agent cívic per resoldre situacions que afectin la convivèn-
cia i millorar el benestar de la població.

100

Publicar adequadament la guia de deures i drets, insistint en el civisme i la to-
lerància zero amb activitats il·lícites.

100

Estudiar la necessitat d’augmentar el cos de guàrdies municipals i la seva for-
mació continuada

100

Instal·lar càmeres de lectura de matrícula a les entrades del poble. 0

Crear una borsa de voluntariat per a qui vulgui treballar pel poble en diferents 
accions socials: acompanyament a les sortides i entrades de les escoles, restau-
rar fonts, etc.

100

PARTICIPACIÓ 75.00% executat, 3 de 4

Fomentar la participació democràtica dels infants en la vida del poble a través 
del Consell Escolar Municipal amb la creació d’un Ple Infantil.

0

Prendre decisions sobre temes d’interès comú partint de consensos previs, mit-
jançant taules sectorials amb les entitats, persones representatives i/o interessa-
des en cada àmbit.

100

Escoltar totes aquelles propostes d’interès per al municipi amb el compromís 
d’estudiar la viabilitat de les iniciatives populars amb un suport superior a un 
5% de la població.

100

Retre comptes de l’actuació municipal periòdicament a través d’actes oberts als 
ciutadans.

100

Programa de Govern 2019-2023
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Pressupost

Com funciona el pressupost de 
l'Ajuntament?

El pressupost d’un Ajuntament és el 
document que s'elabora cada any i que 
recull, d'una banda, la xifra prevista de 
recursos que s'ingressaran i, de l'altra, 
el destí de les despeses que es preveuen 
afrontar en aquest mateix període. Aquest 
pressupost ha d’estar equilibrat (no hi po-
den haver més despeses que ingressos) en 
el moment de la seva aprovació. Cal dir 
que les despeses són quantitats màximes 
que es poden gastar i de les quals no pot 
excedir-se. En canvi, les previsions d’in-
gressos no tenen aquesta limitació quan-
titativa.

Pel que fa a la seva classificació, les 
despeses s’agrupen d’acord amb la seva 
naturalesa en diferents grups o capítols: 
sous i despeses de personal, adquisicions 
de material i/o serveis, lloguers, etc. I es 
diferencien totes aquelles operacions 
més habituals, la despesa corrent, d’aque-
lles altres que són extraordinàries (inver-
sions).

També es classifiquen en diferents ca-
pítols els ingressos que es preveuen obte-
nir: impostos locals (IBI, IAE, etc), taxes 
per prestacions de serveis (escombraries, 
aigua...), preus públics (EAS), transferèn-
cies corrents, subvencions, etc.

Els recursos obtinguts de les diferents 
vies d’ingressos serveixen per finançar 
aquells serveis propis i obligats per llei 
que ha d’oferir qualsevol municipi: enllu-
menat públic; recollida de residus; nete-
ja viària; abastament domiciliari d’aigua 
potable; clavegueres; accés als nuclis de 
població; pavimentació de vies públiques 
i cementiri.

En el cas de Taradell, en tenir més de 
5.000 habitants, també és obligat ofe-
rir serveis addicionals com la biblioteca, 
parcs públics –n’hi ha 10 d’infantils– i 
tractament de residus. Alguns serveis 
que tenim, com les instal·lacions esporti-
ves d’ús públic, Protecció Civil o l'atenció 
immediata a persones amb risc d’exclusió 
social, serien obligats amb més de 20.000 
habitants. Amb aquests ingressos tam-
bé es duen a terme activitats culturals, 
esportives, serveis socials, mediambien-
tals, etc.

A tall il·lustratiu, l'estructura d'ingres-
sos (d'un total de 6.836.272,27 €) del pres-
supost municipal per aquest any és la se-
güent:

CONCEPTE IMPORT PERCENTAGE

IMPOST BÉNS IMMOBLES 1.572.000,00 € 22,99 %

IMPOSTOS LOCALS 942.514,80 € 13,79 %

TAXES SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1.501.442,15 € 21,96 %

PREUS EAS, CASAL, PARC DE LES OLORS, FRANJA INCENDIS 658.943,75 € 9,64 %

VENDA ENERGIA SOLAR I PUBLICACIONS 9.026,00 € 0,13 %

MULTES 22.000,00 € 0,32 %

ALTRES INGRESSOS 52.092,00 € 0,76 %

PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT 1.226.750,82 € 17,94 %



Un cop aprovat el pressupost, aquest 
es pot modificar durant l’any, general-
ment es fa a l’alça. Caldrà en cada modi-
ficació anivellar el total de despeses i el 
finançament total d’aquestes, detallant 
amb quins recursos es disposa.

Al final de cada any natural, a 31 de 
desembre, el pressupost es liquida i es 
passen comptes tant dels ingressos com 
de les despeses. A partir d’aquesta fo-
tografia, s’obté el resultat pressupostari 
d’aquell exercici. I també es quantifica la 
situació acumulada a aquella data del ro-
manent de tresoreria (que equival a l’acu-
mulació de resultats de diferents exerci-
cis) en tres blocs: els saldos que hi ha a la 
tresoreria (al calaix), més tot el que hi ha 
pendent de cobrar, menys tot allò que es 
deu a 31 de desembre.

A partir d’analitzar aquests documents 
es poden treure conclusions de la salut 
econòmica-financera de l’Ajuntament i 
també del compliment d'indicadors que 
fan que es puguin prendre mesures per 
millorar les dades. D’aquests indicadors 
de gestió, n’hi ha principalment de dues 
menes; són, d’acord amb la seva impor-
tància:

Els de solvència (més importants): in-
dicadors d’estalvi net, endeutament en 
operacions de crèdit, període mig de pa-
gament a proveïdors i romanent de treso-
reria. L’incompliment d’alguns d’aquest 
indicadors pot portar l’Ajuntament a la 
necessitat d’elaborar un Pla de Saneja-
ment Financer per equilibrar la situació.

Els macroeconòmics (d’estabilitat 
pressupostària): de control del compli-
ment de la Llei d’Estabilitat Pressupos-
tària i Sostenibilitat Financera —que va 
ser la resposta legislativa de l’estat espan-
yol a les mesures imposades per la UE en 
la crisi del 2008—, d’acord amb els nivells 
i taxes aprovats per l’Estat i per tots els 
Ajuntaments.

En la liquidació de l’exercici 2018 
l’Ajuntament va complir amb tots els in-
dicadors de solvència però en canvi va in-
complir l’indicador d’estabilitat i el de la 
Regla de la Despesa (taxa màxima d’aug-
ment de la despesa d’un any respecte de 
l’exercici anterior).

Per tot això es va haver d’aprovar un 
Pla Econòmic i Financer (PEF) pel 2019 i 
el 2020, amb l’objectiu de retornar la ges-

CONCEPTE IMPORT PERCENTAGE

APORTACIONS GENERALITAT 203.124,33 € 2,97 %

SUBVENCIONS GENERALITAT 157.319,52 € 2,30 %

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DESPESA CORRENT 115.570,29 € 1,69 %

CÀNON MANCOMUNITAT RESIDUS 61.468,26 € 0,90 %

LLOGUERS PISOS SOCIALS 35.000,00 € 0,51 %

INGRESSOS PER APROFITAMENT DEL PATRIMONI 48.932,15 € 0,72 %

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ INVERSIONS 30.088,20 € 0,44 %

PRÉSTECS SECTOR PÚBLIC 200.000,00 € 2,93 %



tió pressupostària de l’Ajuntament als in-
dicadors establerts per l’Estat, aprovant 
mesures que portin la Corporació Muni-
cipal al compliment de la Llei d’Estabili-
tat Pressupostària a finals d'aquest any.

En la liquidació de l’exercici 2019 els 
indicadors varen millorar, però tot i així 
es va tancar amb un romanent de treso-
reria per a despeses generals negatiu, de 
-45.000,00 €. És per això que no hi ha ro-
manents passats que es puguin gastar ara 
mateix. Durant el 2020, el romanent ne-
gatiu de 2019 es va solventar anivellant el 
pressupost actual, de forma que s'arribi a 
final d'any amb un resultat equilibrat.

Quant a la liquidació de l’exercici 2020 
els indicadors varen empitjorar, sobretot 
degut a la situació de pandèmia. Es va 
tancar l’any amb un romanent de treso-
reria per a despeses generals negatiu, de 
-53.831,91 €. Durant el 2021, el romanent 
negatiu de l’anterior any, s’ha solventat 
demanant un préstec per tal de poder fer 
front a aquestes despeses. 

No obstant això, ens trobem en la obli-
gatorietat de fer un Pla de Sanejament, tal 
i com ho estipula la Tutela Financera de 

la Generalitat de Catalunya. El que supo-
sa és el control financer per part de l’ad-
ministració catalana en relació als prés-
tecs que es puguin demanar en el futur. 

La crisi que ha provocat la Covid-19 ens 
ha posat en una situació que no és fàcil 
de gestionar, i durant tots aquests mesos 
hem hagut de fer modificacions impor-
tants al pressupost per poder afrontar les 
noves necessitats del poble. Com a la ma-
joria d’ajuntaments catalans, ens calen 
nous instruments legislatius i econòmics 
que permetin als municipis treballar per a 
la inclusió social i la reactivació econòmi-
ca, com per exemple disposar d'una par-
ticipació més proporcional dels tributs de 
l’estat o l’ampliació de les competències 
en l’àmbit de les taxes i impostos.

Malgrat tot això, la previsió de l'equip 
de govern és acabar el mandat amb un 
endeutament inferior al que hi havia al 
l’inici, que era del 65,83% del pressupost.



v

Des del darrer any hem estat vivint una pandèmia qualificada d’històrica, 
que ens ha deixat imatges que no havíem vist mai. Una pandèmia que, fins i tot, 
potser arribi a provocar canvis a la nostra societat i al món en general.

Si l’any passat, en aquest butlletí, fèiem un repàs històric de les pandèmies a 
Taradell, enguany volem mirar enrere en el temps per adonar-nos de com can-
via el nostre entorn i nosaltres amb ell. Per això hem retrocedit cent anys, fins al 
1921, i hem pogut copsar, a partir de documentació històrica, com era el nostre 
poble un segle enrere.

Ens hem d’imaginar un Taradell  allargassat que seguia el traçat del Carrer de 
Seva –actualment carrer de la Vila– i el carrer de Dalt –ara carrer Sant Sebastià–. 
Aquest conjunt engloba la sagrera, el carrer de Vic i el de la Font. La construcció 
de les carreteres i camins veïnals de Vic i Balenyà havien donat oxigen a les co-
municacions i al transport durant les  primeres dècades del segle XX, cosa que 
contribuí a la modernització de la indústria. És al mateix 1921 que el contractista 
de les obres de la carretera de Vic li comunica als propietaris de La Codina que 
se li expropiarà el terreny. Amb la previsió d’ampliar l’ordenació dels terrenys 
perimetrals de la vila, en previsió del futur creixement es redacten projectes 
d’urbanització a partir de 1927. Per tant, al 1921 podem parlar encara del nucli 
urbà emmarcat dins la vila tradicional. La població ja gaudia d’electricitat als 
carrers des del 1912, quan el consistori arriba a un acord amb Estabanell i Pahisa 
per fer desviar la línia que anava de Vic a Centelles per donar servei a Taradell. 
L’arribada de la llum va revitalitzar la indústria permetent una modernització 
de la maquinària tèxtil i una millora en la vida dels vilatans.

L’electricitat fa possible, també, la instal·lació d’una bomba a la Font Gran. El 
bombament de l’aigua de la mina de la Font Gran acabava amb una de les pre-
ocupacions que tenia l’Ajuntament per poder portar aigua corrent a les cases i 
sobretot a les fonts del poble, per facilitar l’accés a l’aigua. En el llibre d’actes de 
l’Ajuntament de l’octubre de 1921, es compra un aparell interruptor elèctric nou, 
ja que les sobrecàrregues que es produeixen per l’elevació de l’aigua són perillo-
ses i cal canviar la bomba. 

La població tenia un cens de 1794 habitants dels quals 924 eren homes i 870 
dones amb l’anotació d’un passavolant. El   1921 hi va haver 52 naixements dels 
quals la meitat, 26, van ser homes i l’altra meitat dones. Les defuncions van as-
cendir a 19 homes i 18 dones amb un total de 37 persones. 

Serà en la dècada dels anys 20 quan la immigració de la resta de l’estat fa 
presència en les poblacions catalanes sobretot de Múrcia i de Castella atrets per 
les possibilitats de feina que va generar l’Exposició Universal de Barcelona de 
l’any 1929.

Fa un segle, a Taradell
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Aquell any seran quintats 19 joves nascuts al 1900. Una dada a ressaltar és que 
a aquests 19 s’hi havien de sumar 10 nois més que van morir abans de ser quin-
tats. Aquesta dada, explica el grau elevat d’infants que morien en els primers 
anys de vida degut a la falta de mesures sanitàries i mèdiques. El 1921 tot just es 
descobreix la insulina i la penicilina no serà descoberta pel Dr. Fleming fins el 
1928. Els nascuts al 1921, en canvi, seran els  de  “La lleva del xumet” que seran 
cridats a files el gener de 1939. Quintats i destinats al front de l’Ebre i del Segre, 
van acompanyar a la “lleva del biberó”. 

Els quintats al 1921 eren per reemplaçament, és a dir, reclutats obligatòria-
ment per la “Ley de reclutamientos y reemplazos”. Tot i la millora que hi ha-
gué al 1912 en la duració del servei actiu i l’establiment del soldat en quota que 
podia reduir el temps de servei a canvi de pagar diners, van ser els fills de les 

famílies pobres els que van haver d’anar 
a la guerra. Aquests no disposaven dels 
recursos per pagar-ne l’excepció. L’estat 
Espanyol estava amb guerra a la zona del 
Rif. Al 1921 l’exèrcit Espanyol és derrotat 
a Annual, una població del Marroc, quan 
les tropes colonials lluitaven contra els 
revoltats. En aquesta batalla van morir 
8000 soldats espanyols i va causar reper-
cussions polítiques a la península.La fal-
ta de diners dels soldats i del seu mante-

niment va  fer que moltes entitats enviessin diners a les tropes. A la nostra vila 
tenim constància que el Casino de Taradell dóna la quantitat de 72 pessetes i 
cinc cèntims a l’exèrcit d’Àfrica, tal i com consta en el diari La Publicidad en 
l’edició del matí del dia 10 d’octubre de 1921. 

 
A part, de la gestió de la guerra el govern d’Eduardo Dato havia de fer front 

al pistolerisme i el descontentament obrer, fet que li va causar la mort a mans 
de tres anarquistes el 3 de març de 1921. Al consistori encapçalat per Ildefons 
Colomer, que exerceix el mandat des de l’abril del 20 i ho farà fins el març del 22, 
envia mostres de condol al govern per la mort d’Eduardo Dato. Per aquest fet, el 
governador civil de Barcelona envia una carta amb data 15 de març agraïnt a la 
corporació les frases de pèsam rebudes després de l’atemptat. La població rep 
les dures mesures que imposa Severiano Martínez Anido, el Governador Civil, 
degut a les vagues i enfrontaments que generen de la vaga de la Canadenca de 
1919 i que s’allargaran tot el 1921. A Taradell arriba una carta signada pel Duque 
de Fígols demanant l’adhesió dels sindicats grocs al manifest d’homenatge del 
governador civil. Al diari La Publicidad de l’11 de maig de 1921 es fa la crònica 
de l’homenatge i s’hi esmenta l’adhesió de la Cooperativa Agrícola de Taradell. 
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A Taradell a l’abril també s’organitza un míting contra la blasfèmia organitzat 
pel comité de propaganda catòlica. En una societat molt lligada a la religió els 
nous aires que arriben des de Rússia amb la Revolució de 1917, el pistolerisme 
de Barcelona i el moviment obrer, fan que els catòlics intentin alinear-se amb la 
dreta conservadora per mantenir els privilegis i la seva tradició. D’aquí les mos-
tres de suport al Governador Civil, amb actes religiosos i mostres de solidaritat.  

L’economia de Taradell es basava encara molt en la agricultura del cultiu de 
secà. L'extensió superficial dels camps de cultiu en aquells moments era de 120 
hectàrees, 25 àrees i 71 quarteres, que liquiden a l’any 50987,91 pessetes.

Les empreses o particulars que al 1921 contribueixen en la matrícula indus-
trial són les següents: una botiga de roba, dues botigues de comestibles, dues 
tavernes, dues carnisseries, un especulador d’oli, dos telers comuns de llana, 
onze telers de jacquard, trenta-sis telers comuns, noranta-cinc telers de vapor 
per panes, seixanta-cinc telers mecànics, vint-i-vuit telers de mà de jacquard, 
deu telers de mà, una màquina d’apresar, una farmàcia que està a mans de l’Ale-
jandro Bouffart, una sabateria espardenyeria, un barber de portal, dos fusters, 
un ferrer, dos forners. A Taradell encara hi ha en funcionament cinc molins. 

En el llibre d’actes de Taradell del 4 de juny, s’informa al consistori que Josep 
Vilà serà el nou director de Serra & Balet, coneguda popularment com el Vapor. 
Un mes després del canvi a la fàbrica, mor un treballador de 44 anys quan esta-
va engreixant el suport de transmissió i uns engranatges van causar l’accident 
mortal, segons una notícia a La Vanguardia del 21 de maig  del 1921.

L’analfabetisme a principis de segle és elevat, es pot afirmar que oscil·lava en-
torn al 55% entre la classe obrera i molt superior en el cas de les dones. Aquestes 

dades plasmen el poc interès que tenia l’Estat 
per educar a la seva població. Les classes po-
pulars creen una consciència de classe i s’ado-
nen que per arribar a la llibertat personal, 
s’han de formar. A Taradell al 1921 hi ha qua-
tre escoles: les dues de nacionals, un per cada 
sexe, l’escola de les Dominiques i la parroquial 
dels nois. 

A partir del S.XX l’escola nacional dels nois 
està ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament. 
Però l’augment de la població fa que s’adeqüi 
una nova sala al costat de la secretaria. Així 

queden els petits a la nova sala i els grans, a la planta baixa. Les aules com-
pleixen tots els requisits de sanitat, ventilació i llum natural, però li falta el pati 
exterior. Sabem que a partir de 1917 l’escola gaudeix d’electricitat després que 

Taradell
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l’enllumenat públic arribi a les dependències municipals i a l’escola. El profes-
sor dels nois en aquests moments és en Josep Clotet Serramallera.

L’escola de les noies al 1921 està ubicada en l’actual cantonada entre els ca-
rrers de la Font i d’en Quintana, era una escola amb deficiències sanitàries i de 
lluminositat i la manca d’un pati exterior que permet l’esbargiment. D’aquestes 
mancances i de les pèssimes condicions de l’edifici - en estat ruïnós- ja en deixa 
constància el 1907 l’inspector Federico Lòpez en un parlament adreçat als com-
ponents de la Junta Local d’Instrucció Pública on insisteix en la necessitat de 
trobar una nova ubicació per l’edifici de les noies per la pobresa dels materials i 
de l’espai. Ahora denuncia la deficient ajuda que proporciona el Consistori a les 
dues escoles públiques.

Les Germanes Dominiques estan situades al carrer de la Vila número 14, amb 
una escola convent que exercirà com a tal fins a principis del segle XXI. Les do-
miniques que exerceixen com a mestres es van integrar a l’ordre de les Germa-
nes Dominiques de Vic al 1857. Al 1921 hi exercia com a mestra la Dolors Reixach.

L’escola parroquial dels nois es va ubicar a partir de 1919 a la planta baixa de 
la nova casa rectoral. Allà hi ha els nois que reben les primeres lletres. Segons  
La Vanguardia del 20 de febrer de 1921 és destinat a l’Escola Parroquial el sacer-
dot Josep Font Bigas. 

La mancança en les mesures sanitàries i de manteniment no només són pre-
sents a les escoles sinó també en altres edificis municipals. Segons l’acta del 16 
de desembre es parla de les mesures sanitàries que han de complir els escorxa-
dors públics segons el Butlletí Oficial de la Província. Aquest insta als ajunta-
ments a la seva reforma per complir amb les condicions sanitàries. El consistori 
acorda solventar-ho de la millor manera possible.  

A la Festa Major de 1921 es presenta l’Orfeó Taradallench. La festa major era la 
festa més important de l’any ja que es convertia en el punt de trobada social dels 
vilatans i vilatanes i familiars que arribaven d’arreu. La festa durava tres dies 
amb actes oficials, religiosos i festius. S’iniciava el 25 d’agost, el dia del patró, 
i l’acte reunia les autoritats i els religiosos. L’Orfeó va oferir un ric repertori de 
cançons populars davant de la Casa de la Vila. En el llibre d’actes del 18 d’agost 
el capellà convida a assistir a les festes religioses i a contribuir-hi de la mane-
ra habitual en aquestes ocasions. Aquest mateix any, el 16 d’octubre de 1921, el 
president de l’Orfeó,  Vicens Autonell, demana al consistori la col·laboració en 
diners per pagar la senyera que els representarà en els actes.

A l’abril de 1921 es renoven els estatuts del Casino i de la Coopertativa i els 
envien al govern civil de Barcelona per la seva aprovació. En aquests moments 
també estan en tràmit les obres del nou edifici que es construirà a la carretera de 
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L’escola nacional dels nois va estar situada als 
baixos de l’Ajuntament i a l’espai de secretaria.

Balenyà ja que es té constància de les factures de la seva construcció. Recordem 
que aquest edifici serà ocupat per la Falange i el sindicato després de la Guerra.

 
Com a fets curiosos tenim diverses detencions per part dels mossos que se’n 

fan ressò els diaris de l’època com La Vanguardia o La Publicidad. Els detinguts 
són portats en tots els casos a disposició de les autoritats per tallar i sostreure 
llenya del bosc, una acció que es feia habitualment per poder-se escalfar i cui-
nar a les cases. 

Aquest ha estat un petit passeig pel Taradell de fa cent anys i és un homenat-
ge a tots aquells avis i àvies de Taradell que han estat centenaris o que ho estan 
a punt de ser. Per mantenir els records de la vila vius i per recordar-los als més 
joves.
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Jutge de Pau

El Jutjat de Pau de Taradell

És possible que hi hagi certa desconeixença del que és un Jutjat de Pau, quines són 
les seves funcions, el que s’hi fa i com accedir-hi, per això intentarem explicar-vos-ho.

Com es podria definir?

Jutjat de Pau, com a concepte, té dues parts, una primera, Jutjat, seriosa i formal, i 
una segona, de Pau, que la complementa i li dona positivitat i valor.
Habitualment la paraula Jutjat genera inseguretat, por o temença i alhora sensació 
de molta serietat; però quan s’ajunta amb de Pau, que té molts sinònims com calma, 
equanimitat, equilibri, moderació, ponderació, prudència, racionalitat, sensatesa, 
seny o serenitat, el seu sentit canvia radicalment i passa a descriure quin és el taran-
nà del Jutjat de Pau, l’actitud dels seus Jutges i treballadors/es, i l’ambient que presi-
deix tots els actes que hi tenen lloc.
 

L’administració de Justícia facilita l’accés al món judicial en aquells municipis 
on no hi ha Jutjat de Primera Instància o d’Instrucció mitjançant els Jutjats de Pau, 
aquest fet permet que tot sigui molt més proper i accessible per a tothom.

Qui són Jutges de Pau?

En les antigues ordres monàstiques els Frares llecs eren els que feien les feines 
menys qualificades. Dins la carrera judicial als Jutges de Pau se’ls considera Jutges 
llecs, per dos motius, el primer, es que es tracta del càrrec de menys rang dins la 
judicatura, i el segon, es que en la majoria d’ocasions qui ostenta aquest càrrec no sol 
tenir cap tipus de formació jurídica. Aquest fet però, no hi treu cap mèrit, al contrari, 
perquè es tracta d’un càrrec molt proper a les persones, i que junt al sentit comú i 
seguint sempre la coneguda dita popular de “és millor un mal acord que un bon plet”, 
fa que pugui ser un bon sedàs per evitar ficar-se de ple en el món judicial del nostre 
país, en aquest moments totalment col·lapsat i imprevisible.
 

La seva elecció s’ha de fer en el si d’un Ple Municipal i normalment se’ls escull per 
la seva trajectòria personal i/o pel seu tarannà. Són persones a les que se’ls atribueix 
la tradicional i teòrica funció de “persona bona”. El vist i plau definitiu el dona el 
Tribunal Superior de Justícia corresponent, en aquest cas, el de Catalunya. La durada 
del càrrec és de quatre anys.

Quines són les seves funcions?

Registre Civil

Atendre totes les sol·licituds registrals que qualsevol veí empadronat pugui dema-
nar i que van des de la expedició de certificats de naixement, matrimoni o defunció, 
fes de vida o d’estat, passant per la tramitació d’expedients de matrimoni i la cele-
bració de casaments, fins l’obertura de llibres de família, la inscripció de matrimonis 
civils o religiosos celebrats dins el municipi o la inscripció de naixements o defun-
cions.
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Àmbit Civil

Assumir competències de menys importància, com celebració de judicis verbals so-
bre demandes a reclamacions dineràries de poca quantia, actes de conciliació sem-
pre dins l’entorn del municipi.

Àmbit Penal

Arrel de la publicació de la Llei Orgànica 1/2015 que va eliminar les Faltes i les va 
substituir pels Delictes lleus, va motivar que els anomenats Judicis de Faltes desa-
pareguessin i fossin substituïts pel Judicis de Delictes lleus que ara són competèn-
cia dels Jutjats de 1a Instància, per tant les competències en aquest camp són molt 
limitades. Es manté però, l’obertura de diligències per aquelles situacions que ho 
requereixin.
 
En ambdós casos, a més de seguir l’estricte acompliment de tot l’ordenament jurídic 
s’hi inclouen també totes les corresponents ordenances municipals. Per poder ac-
tuar, al Jutjat li és del tot necessari i imprescindible disposar d’un escrit o instància 
on hi consti el motiu pel que es sol·licita la seva intervenció, en cas contrari, no pot 
emprendre cap tipus d’actuació

Intermediació

Tot i que pot semblar molt burocràtica, es una funció de gran utilitat i ofereix un 
servei rellevant en matèria de cooperació judicial. Es tracta de la intermediació entre 
òrgans judicials i els ciutadans, dit en altres paraules es com el carter que entrega les 
notificacions a casa i en ma, però en temes judicials, i que en argot judicial es coneix 
com a “Exhorts. Aquesta funció en realitat també forma part de l’Àmbit penal.

On es porten a terme les actuacions?

Tots els aspectes relacionats amb el Registre Civil es porten a terme a la primera 
planta de l’Ajuntament on la Carme Seuma i la Montse Codony en són les responsa-
bles.
 
La falta d’espai, va obligar l’Ajuntament a traslladar el que pròpiament s’interpreta 
com a Jutjat de Pau, a Can Costa, i més concretament a la Sala del Jutjat de Pau, on la 
Joana Morata i en Jordi Álvarez, funcionaris de l’administració de justícia, porten a 
terme la resta de tasques no relacionades amb el Registre Civil.
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Jutge de Pau

Com accedir-hi?

Senzillament, personant-se o contactant amb qualsevol dels dos llocs, dins els  
horaris i dies que tot seguit s’assenyalen.

ORGANISME REGISTRE CIVIL JUTJAT DE PAU

Adreça Oficines de l'Ajuntament
Carrer de la Vila, 45
1a planta

Can Costa Centre Cultural
Ctra. de Balenyà 101, 1a planta
Sala del Jutjat de Pau

Telèfon 938 126 100 938 126 308

Fax 938 126 308

Mòbil 690 367 866

Correu electrònic taradell@taradell.cat jp.taradell@xij.gencat.net

Web www.taradell.cat

HORARI AJUNTAMENT 
REGISTRE CIVIL

CAN COSTA SALA 
DEL JUTJAT DE PAU

Dilluns 09:00 - 14:00 
16:00 - 19:00

09:00 - 14:00

Dimarts 09:00 - 14:00
Dimecres 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00
Dijous 09:00 - 14:00

Divendres 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00

Actualment, les persones al capdavant del Jutjat de Pau de Taradell són:

Pau Rosique i Samper      Lluís Muntal i Vila
Jutge Titular                         Jutge Substitut
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Diada 2020 a Taradell 

Bon dia a tothom,

Tal dia com avui de fa 119 anys, és a dir l’onze de setembre de 1901, trenta joves van 
ser detinguts a Barcelona per la policia espanyola pel greu delicte de fer una ofrena 
floral al peu del monument a Rafael Casanova, que aleshores es trobava entre l’Arc de 
Triomf i el parc de la Ciutadella. Va ser el primer cop, des del 1714, que el record de la 
capitulació de Barcelona durant la Guerra de Successió, agafava una dimensió políti-
ca, de reivindicació catalanista. Fins aleshores i des de finals del segle XIX, en aquesta 
data, tan sols s’havien fet alguns actes religiosos o culturals, molt restringits a uns 
cercles minoritaris. Ara fa 119 anys, alguna cosa va començar a canviar.

Per què us explico això? Perquè ens n’adonem que la lluita per l’alliberament na-
cional de Catalunya no és pas una cosa de fa quatre dies, no és un souflé, com deien 
alguns, que puja i baixa per inèrcia, no, això ja ens ve dels nostres avis i dels nostres 
besavis, que van saber enllaçar amb la trista història d’una derrota dos segles enrere 
per renéixer de les cendres. Aleshores es demanava una mica d’autonomia, ara lluitem 
per la independència, però el rerefons és el mateix: un poble que vol ser ell mateix i 
que reivindica el seu lloc al món, entre els altres pobles, ni més ni menys.

Quan alguna gent cau en el desànim perquè les coses ara mateix no van tan bé com 
ens pensàvem fa uns anys, digueu-los això: el 1901 ja ens detenien, ja ens estomacaven, 
eren uns pocs centenars de persones les qui tenien consciència catalanista, però no es 
van donar mai per vençuts, van continuar lluitant, un any i un altre. Com ho van fer 
els nostres pares durant la dictadura franquista, en condicions molt més dures que les 
actuals.

Us explicaré una anècdota personal: quan l’11 de setembre del 2001 vaig veure per 
televisió l’atac a les Torres Bessones de Nova York, a part de la sorpresa per una acció 
tan demencial, que va causar tanta mort i tanta destrucció, vaig pensar: “ara sí que la 
Diada catalana passarà a un segon pla per sempre més: tothom parlarà de l’aniversa-
ri de l’atemptat dels Estats Units i ningú se’n recordarà ja més del que aquesta data 
significa per als catalans”. Em vaig equivocar de totes totes. És cert que el 2002 i el 
2003 vam parlar molt dels Estats Units quan arribava l’Onze de setembre, sobretot era 
perquè en aquells anys la nostra Diada havia entrat en un període de baixa intensitat: 
actes festius, ofrenes florals i poca reivindicació, però la flama continuava encesa per 
sota de les brases, el caliu hi era, i una guspira podia tornar-lo a revifar. Sortosament, 
així va ser, l’atemptat de les Torres Bessones ja va quedant enrere, i, en canvi, en els 
últims vuit o deu anys, per als catalans de tot arreu, de la muntanya, de la costa o del 
pla, de les grans ciutats o dels pobles petits o mitjans com aquest, l’Onze de Setembre 
ha tornat a ser una jornada sí, festiva, està bé, però també de lluita, de reivindicació 
col·lectiva, de refermar-nos mútuament en les nostres conviccions fermes i arrelades 
que som una nació i que, per molt que diguin, tenim el dret a decidir el nostre futur.

On som ara? En aquest 2020 marcat per la Covid-19? Al meu parer, som en un im-
passe, en un moment de refer-nos, superar la pandèmia com sigui i acumular forces 
per tornar-ho a intentar. Va ser tan gros el que vam provar de fer el 2017! Va ser un 
embat tan gran el que vam llançar contra l’Estat espanyol i la repressió que aquest ha 
desfermat contra nosaltres tan dura i contundent, que encara estem tots en estat de 
xoc, intentant pair la situació i pensant com reconduir-la. Tenim persones molt im-
portants del moviment a la presó i a l’exili, tenim milers d’encausats dels ajuntaments 
i de la ciutadania.
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Però la idea de continuar avançant cap a l’assoliment d’un estat propi per a Cata-
lunya crec que no ha desaparegut del cap de la majoria de nosaltres. Serà més dur del 
que ens pensàvem, sí, serà més llarg, també, però ho acabarem aconseguint, si no ho 
podem fer nosaltres, ho faran els nostres fills, o els nostres néts. Un poble que lluita 
per la seva llibertat no es pot fer desaparèixer de la nit al dia, per molta repressió, per 
molta presó i exili que s’imposi des de l’Estat que ens té retinguts per la força.

No sóc polític, no sóc tampoc militant de cap partit. Sóc un periodista que ha tre-
ballat en diversos mitjans de comunicació: ràdios, televisions, ara en un mitjà digital. 
Personalment, sóc independentista des de fa una vintena d’anys, ho reconec, no gaire 
més, no ho vaig ser de jove perquè als anys 80 i 90 encara creia en la possibilitat de 
conviure les diferents nacions que es troben dins l’Estat espanyol. Quan el PP va co-
mençar a governar el 1996, vaig canviar d’idea perquè vaig entendre que la convivèn-
cia seria del tot impossible. Ho és, no em convenceran del contrari. Els últims anys ens 
han demostrat que la independència és l’única sortida, si no volem desaparèixer com 
a poble.

Tornem al 2020. Jo no sé què han de fer els diferents partits que creuen en la inde-
pendència per recuperar l’estratègia conjunta que ens va portar a la gran fita històrica 
de l’1 d’octubre de 2017. Ni ho sé ni sóc ningú per donar lliçons als polítics, només us 
puc dir una cosa: no em donaré mai per vençut, en el que em queda de vida conti-
nuaré aportant el meu granet de sorra en aquesta lluita col·lectiva, com pugui, ma-
nifestant-me, votant sempre, fent petites accions personals que van en la direcció 
d’emancipar-nos d’Espanya i que semblen anecdòtiques, però que si les fem molta 
gent sumen, treballant i vivint en català en tots els àmbits possibles de la vida quo-
tidiana, transmetent a les generacions que pugen -tinc dues filles joves- l’amor per 
la nostra terra, per la nostra gent i pels productes que fem aquí. Penso que és el que 
hem de fer tots: no desanimar-nos, continuar treballant en el dia a dia, des de la gestió 
dels ajuntaments, per exemple, com estic segur que es fa aquí a Taradell, des del Par-
lament, però no només des de l’administració, també des de les empreses o entitats 
privades. És que no hi ha un altre camí: anar-hi, anar-hi i anar-hi, fins que això caigui. 
No sabem com de llarga serà aquesta lluita, potser no la veurem mai assolida, però la 
feina no serà en va, d’altres continuaran la llavor que posem nosaltres, com van fer 
aquella trentena de joves detinguts el 1901 tan sols per homenatjar amb unes flors un 
personatge clau de la història de tres segles enrere.

Amigues, amics, gràcies per convidar-me a parlar-vos una estona en un dia tan es-
pecial com l’Onze de Setembre. Estic molt content de ser a Taradell, els meus avis pa-
terns eren de Sant Vicenç de Torelló, d’una família pagesa, o sigui que a Osona sempre 
em sento com a casa.

Bona Diada a tothom!
Visca Taradell i visca Catalunya lliure!

Parlament Joan Vila Triadú
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Un any més ens trobem davant de les portes de la Festa Major amb la il·lusió de sempre però 
amb els neguits que ens acompanyen ja des de l’any passat. Amb tot, s’ha vetllat per mantenir 
al màxim l’essència d’aquests dies de la mateixa manera que s’ha mantingut l’activitat cultural 
al llarg de la pandèmia, sempre d’acord amb les mesures que cada moment el Procicat ha anat 
dictant. Aquestes ganes de treballar i de ser-hi, encarant les adversitats, tenint en compte les 
opinions del poble i donant-li moments per ser escoltat, han caracteritzat aquests dos anys de 
mandat.

Així es va evidenciar en l’acte de retiment de comptes del passat 1 de juliol, fent un balanç 
de la primera meitat del mandat amb l’alcaldessa i les regidores i regidors de l’equip de govern. 
Malgrat és evident que ha calgut una adaptació del nou equip al seus nous càrrecs, que ha calgut 
una revisió del que s’havia fet en antics mandats, que ha calgut assumir el que havia quedat pen-
dent i intentar donar el toc que marca la diferència, també cal treballar de manera prioritària 
per solucionar les adversitats que van sorgint.

Malgrat tots aquests malgrats s’ha treballat des del primer moment i s’ha assolit el 50% dels 
objectius a l’equador de l’actual mandat. Les taradellenques i els taradellencs heu respost po-
sitivament a les noves propostes de la mateixa manera que també ho heu fet, teixint xarxes 
solidàries, per tirar endavant i estar a l’alçada de la situació: ho heu estat el personal sanitari, els 
docents, els agents socials, els joves, els no tan joves, els infants, les seves famílies, els nostres 
avis i àvies i les persones que se’n fan càrrec, els botiguers i botigueres, els agents de seguretat, 
i un llarg etcètera que heu fet possible que siguem on som ara. Des del grup d’ERC us ho volem 
agrair i us volem animar a no baixar la guàrdia.

El país també se n’ha ressentit de la pandèmia i ha semblat que potser alguns temes queda-
ven en segon terme. Però no oblidem que estem encara en plena lluita, el camí potser ha hagut 
de fer una marrada que no voldríem, però no podem defallir. Cal seguir lluitant perquè la jus-
tícia reconegui els drets dels presos i les preses polítics, dels exiliats i les exiliades, dels encara 
perseguits, i de tots els nostres com a catalans. És una guerra bruta que busca l’esgotament dels 
que, des del carrer i des de les institucions, volem la independència de Catalunya. Us animem a 
treballar per aconseguir les llibertats plenes.

Bona Festa Major, visca Taradell i visca Catalunya lliure!

TARADELL
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Grups Municipals

Si per costum comptabilitzen els anys de gener a desembre; políticament parlant, els anys de 
legislatura tenen força vinculació amb les dates de la nostra festa Major. Enguany ja ens trobem 
a l’equador de la legislatura 2019-2023 i aquestes dates són una bona època, amb l’estiu com a 
interludi, per a comptabilitzar-los i començar un nou any polític.

Malauradament no és el primer butlletí en què és inevitable, fer referència als moments durs 
que vivim a Taradell i al conjunt del nostre país. Si l’any passat parlàvem dels efectes a curt ter-
mini per als més afectats tant de salut com econòmicament parlant, segurament ara ja entrem 
en el terreny del mig termini on comencem a veure la frenada que tot plegat ha suposat, pel que 
fa a qualitat de vida, lligams socials... És per aquest motiu, que ara més que mai, hem de creu-
re tots plegats en la força que les institucions tenen, o poden tenir, per a reactivar tot el camí 
perdut i accelerar la marxa en els cursos que ens queden per arribar amb nota a final d’etapa o 
legislatura. Vivim en un gran país, capaç d’això i molt més.

Com a poble crec que un cop més hem d’estar orgullosos del que som i d’haver estat capaços 
de com sempre, afrontar aquests fets amb solidaritat, esperança, respecte i criteri.

No deixem que els titulars esborrin el contingut. Siguem crítics i valorem, també, el que els 
nostres ulls veuen; que al final aquests inputs són els que ens porten a les bones conclusions. No 
podem caure en la temptació de criminalitzar certs sectors de la població com ara la gent més 
jove i el món de la cultura en general. Siguem crítics però sincers. Aquests sectors, en moltes 
ocasions, han conviscut amb una pandèmia complint amb totes les mesures, amb totes les nor-
matives. No deixem que dos arbres, d’aquells que poden ser molt incívics, ens tapin el bosc que 
hi ha a darrere, un bosc ple de bones intencions.

No podem acabar sense fer esment a un dels fets polítics rellevants del nostre país que és la 
semillibertat dels nostres presos polítics. Estem contents, però no oblidem que la llibertat no cal 
guanyar-la sinó exigir-la i que si te la regalen, no fan altra cosa que encadenar-te a la seva mercè.

Taradellenques i taradellencs, que la festivitat d’aquesta Festa Major, sigui com sigui, es di-
gui com es digui i esdevingui com esdevingui, sigui celebrada per a tothom amb la màxima 
alegria. Des de l’equip de Junts per Taradell us enviem una forta abraçada a tots ja que ara més 
que mai, ens manca trobar-nos pel carrer i poder fer xerrades.

Salut, República i bona Festa Major.
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Per Taradell

PLE 23 DE JULIOL DE 2020

Ratificació de l´acord de la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 
2020, d´aprovació del conveni d´expropiació de la finca de l´Av. Mn. Cinto 
Verdaguer, 30. Exp. 330/2020.
Aprovació de l´expedient de licitació del contracte “Contractació dels serveis 
esportius i altres de caràcter complementari en les instal.lacions de l´Espai 
d´Aigua i Salut i Pavelló Municipal d´esports de Taradell”. Exp. 813/2019.

Designació de les Festes Locals 2021. Exp. 665/2020.

Aprovació del Reglament dels Vigilants Auxiliars de Policia Local. Exp. 
164/2020.
Aprovació definitiva de l´expedient i bases per a la concessió de subvencions 
a activitats econòmiques, locals comercials i establiments oberts al públic de 
Taradell. Exp. 543/2020.
Sol.licitud de la bonificació de l´ICIO per foment de l´ocupació. Exp. 
738/2020 i 511/2020.

Aprovació del protocol d´intencions per l´energia pública. Exp. 778/2020.

Moció conjunta de les Àrees Bàsiques de serveis socials de la comarca d´O-
sona per sol.licitar a l´INSS, l´accés a la tramitació de l´ingrés mínim vital. Exp. 
89/2020.

PLE 8 D’OCTUBRE DE 2020

Ratificar el Decret de l´alcaldia 158/2020 d´aprovació de les línies fonamen-
tals del pressupost de l´exercici 2021. Exp. 938/2020.

Aprovació de la gestió del padró municipal d´habitants en data 01/01/2020. 
Exp. 195/2020.

Sol.licitud de la bonificació de l´ICIO per execució obra menor. Exp. 780/2020.

Aprovació del text refós de la Modificació núm. 11 del POUM. Exp. 521/2019.

Adhesió a l´Associació de Municipis i entitats per l´energia pública. Exp. 
778/2020.

Aprovació de la moció de l´AMI en relació a la Sentència d´inhabilitació del 
M.H. President de la Generalitat. Exp. 89/2020.

PLE 10 DE SETEMBRE DE 2020

Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció 
limitada. Exp. 808/2020.

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 8/2020 del pressupost municipal 
de l´exercici 2020. Exp. 892/2020.
Aprovació de l´encàrrec de gestió i explotació del servei funerari del tanato-
ri municipal de Taradell a la Mancomunitat La Plana i aprovació del conveni 
regulador. Exp. 915/2020.
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Per Taradell

PLE 26 DE NOVEMBRE DE 2020

Ampliació, modificació i revocació de la delegació de funcions en la Diputació 
de Barcelona i alhora confirmar i clarificar l´abast d´anteriors acords de dele-
gació. Exp. 935/20.

Aprovació del compte general del pressupost de l´exercici 2019. Exp. 748/20.

Aprovació del Pressupost Municipal, de les Bases d´Execució i de la Plantilla 
de Personal de l´ajuntament, de l´exercici 2021. Exp. 1148/20.

Constitució del patrimoni municipal del sòl. Exp. 1052.20.

Elecció de les persones que es proposaran al TSJC per ocupar el càrrec de 
Jutge de Pau titular i substitut. Exp. 1009/20.

Aprovació de l´Ordenança municipal de mobilització del parc d´habitatges 
buits. Exp. 927/20.
Ratificació de l´acord de la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 
2020 d´aprovació del conveni de col.laboració amb el Servei Català de Tràn-
sit. Exp. 987/2020.
Suspensió del contracte “Serveis esportius i altres de caràcter complementari 
en les instal.lacions de l´Espai d´Aigua i Salut de Taradell”. Exp. 82/2016.

Modificació de Crèdit 11/20 per habilitació de crèdits. Exp. 1223/20.

Moció “Manifest 25N 2020 - Dia internacional per a l´eliminació de la violèn-
cia envers les dones. Exp. 89/20.

Moció declarant Felip VI de Borbó persona non grata. Exp. 89/2020.

PLE EXTRAORDINARI 15 D’OCTUBRE DE 2020

Aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals de l´exercici 
2021. Exp. 589/20.

Aprovació de la modificació del Pla Financer del pressupost municipal de 
l´exercici 2020. Exp. 1118/20.

PLE 17 DE DESEMBRE DE 2020 (1/2)

Aprovació inicial de la Modificació núm. 13 del Pla d´Ordenació Urbanística 
Municipal-Àmbit Comercial. Exp. 1069/2020.
Donar compte al Ple de l´acord de la Junta de Govern Local de 23 de novem-
bre de 2020, d´adjudicació del contracte “Contractació dels serveis esportius i 
altres de caràcter complementari a les instal.lacions de l´Espai d´Aigua i Salut 
de Taradell”. Exp. 813/2019.
Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 12 del Pressupost municipal de 
l´exercici 2020. Exp. 1292/2020.

Incoació de l´expedient de partió i atermenament del Camí Ral de Taradell a 
Santa Eugènia de Berga - Tram del Generó. Exp. 671/2020.
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Per Taradell

PLE 18 DE GENER DE 2021

Modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2020. Exp.1035/2019

Ratificació de l’acord de la junta de govern local de 27-01-2020 de pròrro-
ga del conveni per la gestió del bar i annexes del local social la Roureda. 
Exp.141/20
Donar compte dels informes remesos al MINHAP de compliment de la norma-
tiva d’estabilitat pressupostària, morositat i període mig de pagament i regla de 
la despesa del 4t. trimestre 2019. Exp. 545 i 518/2019

PLE 11 DE FEBRER DE 2021

Compromís d´aportació per al finançament de diverses actuacions al servei 
de subministrament d´aigua als municipis d´Osona Sud. Exp. 159/21.
Aprovació de l´encàrrec de gestió dels Serveis Socials i altres programes de 
benestar social i les polítiques d´igualtat, immigració, joventut i d´habitatge, a 
la Mancomunitat La Plana. Ex. 113/21.
Aprovació del text refós (versió febrer 2021) de la modificació núm. 11 del 
POUM de Taradell-Diversos. Exp. 521/19.

Aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l´Ajuntament de 
Taradell de l´exercici 2021. Exp. 213/21.

Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l´Ajuntament de Taradell. Exp. 
288/2020.

Aprovació de les retribucions del personal de l´Ajuntament de Taradell de 
l´exercici 2021. Exp. 214/21.

Denúncia del conveni A1 i sol.licitud d´atorgament de conveni C1 amb el Ser-
vei Català de Trànsit. Exp. 987/20 i 215/21.

Moció de l´Associació de Municipis per la Independència de suport a l´amnis-
tia. Exp. 233/21.

PLE 17 DE DESEMBRE DE 2020 (2/2)

Creació i composició de la Comissió Informativa de les Àrees de Serveis a les 
persones. Exp. 650/2019.

Modificació del Règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la 
Coorporació. Exp. 650/2019.

Gratificació extraordinària a favor d´una treballadora municipal per serveis 
extraordinaris. Exp. 1153/2017.

Sol.licitud de bonificacions de l´ICIO per foment de l´ocupació. Exp. 1018/20 
i 1142/20.
Ratificació de l´l acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre 
de 2020 d´aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2020-2022. Exp. 
368/2019.
Conveni amb el Consell Comarcal d´Osona de recollida i acollida d´animals de 
companyia abandonats o perduts. Exp. 1297/2020.
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Per Taradell

PLE 15 D’ABRIL DE 2021 (1/2)

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2021, 
d’aprovació del pla pressupostari a mig termini (2022-2024). Exp. 379/21.

Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal de l’exercici 2020. Exp. 
512/21.

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’exercici 
2021. Exp. 504/21.

Aprovació de la modificació puntual núm. 12 del POUM-Ajustos en la regula-
ció del sòl no urbanitzable. Exp. 151/20.
Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a entitats culturals i educatives 2021. 
Exp. 540/21.
Adhesió de l’Ajuntament de Taradell al compromís per la sostenibilitat Bios-
phere. Exp. 471/21.

Aprovació del conveni tipus regulador d’assistència tècnica i gestió econòmica 
local ASGEL amb la Diputació de Barcelona. Exp. 405/21.

Aprovació del conveni de cooperació amb la Cooperativa de Serveis +65. Exp. 
1323/20.
Aprovació del conveni de cooperació amb l’Associació d’empresaris turístics 
del Montseny, per a la promoció i comercialització turística del Parc de les 
Olors de Taradell. Exp. 472/21.
Aprovació del conveni amb el Consell Esportiu d’Osona per a la gestió dels 
serveis tècnics d’esports del municipi. exp. 501/21.

Aprovació de l’atermenament del Camí Ral a Santa Eugènia-Tram El Generó. 
Exp. 671/20.

PLE 4 DE MARÇ DE 2021

Acceptació de constitució d’hipoteca en concepte de garantia de les obres 
d’urbanització del Pla Parcial núm. 7 El Vivet-Subsector 1. Exp. 426/17.
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2021, 
d’aprovació de la liquidació definitiva de les quotes d’urbanització del PMU 
3-Font d’en Déu. Exp. 740/18.
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2021, 
d’aprovació de les quotes definitives de les contribucions especials de les 
obres d’urbanització del c. Font d’en Déu i del c. de Tona. Exp. 936/18.
Deixar sense efectes les aprovacions de les modificacions del POUM núm. 
8-Modificació de l’art. 240 de les Normes Urbanístiques del POUM i núm. 
10-Modificació del Catàleg de masies-Ordenació Mas El Puig. Exps. 418/16 i 
769/17.
Ratificació de diversos acords de la Junta de Govern Local d’atorgament d’aju-
des directes per a inversió en infraestructures de telecomunicacions en sòl no 
urbanitzable. Exps. 196, 225, 257 i 259 de 2021.
Moció d’aprovació del Manifest del dia internacional de les dones 8 de març 
de 2021. Exp. 233/21.
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PLE 15 D’ABRIL DE 2021 (2/2)

Ratificació dels decrets d’aprovació de les valoracions de tres llocs de treball 
de la plantilla de personal. exp.482/21.

Moció sobre la proposta d’adhesió al pacte nacional per a la mobilitat segura i 
sostenible 2021-2030. Exp. 233/21.

PLE 20 DE MAIG DE 2021

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2021, 
relatiu a l’expropiació de la finca de l’Av. Mossèn Jacint Verdaguer núm. 43 de 
Taradell. Exp. 330/2020.

Aprovació del Reglament de l’ús de la Font Gran. Exp. 300/21.

Aprovació del Pla de Sanejament Financer 2021-2024/ reequilibri RTDG 
2020 (negatiu). Exp. 654/21.

Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5 del pressupost municipal de 
l’exercici 2021 en la modalitat de suplement i habilitació de crèdits per OPAS. 
Exp. 506/21.
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost municipal de 
l’exercici 2021 en la modalitat de suplement i habilitació de crèdits. Exp. 
655/21.
Aprovació del conveni amb el Departament d’Interior per a l’adhesió a la Xarxa 
Rescat i la cessió de dos terminals a l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil. Exp. 618/2021.

Aprovació de les quotes d’urbanització provisionals corresponents a l’execució 
del Projecte d’Urbanització del PAU-10. Exp. 449/21.

Suspensió de la tramitació de procediments urbanístics i d’atorgaments de 
llicències urbanístiques d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica solar i 
eòlica en sòl no urbanitzable. Exp. 687/21.

PLE 17 DE JUNY DE 2021 

Incorporació d’un bé immoble del polígon El Vivet al Patrimoni Municipal del 
Sòl. Exp.1052/2020.

Aprovació d’un conveni d’atermenament d’un bé immoble propietat de l’ajunta-
ment situat al polígon El Vivet. Exp. 402/21.

Aprovació del Pla de Millora Urbana del PAU-4-Verdaguer. Exp. 183/20.

Aprovació de la gestió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 
2021. Exp. 83/21



Servei de recollida de 
voluminosos a domicili

Cada primer DIMECRES de mes 
(excepte festius)

Trucar prèviament a l’ajuntament 
per accedir al servei 

Només per a particulars, 
màxim 10 trastos per habitatge

Deixar davant la porta del carrer
abans de les 6 del matí

938 126 100
contactar@taradell.cat



Adreces i telèfons d’interès

Cultura (Carretera de Balenyà, 101)
Biblioteca Antoni Pladevall i Font 938 801 056

Centre Cultural Costa i Font 938 126 701

Emissora Municipal 938 126 220

Ensenyament
Col·legi Sant Genís i Santa Agnès 938 126 015
Plaça de la Rectoria, 2

Escola Bressol La Xarraca 938 126 389
Carrer Catalunya, 77 

Escola Les Pinediques (Ed.Primària) 938 800 214
Passeig de Les Pinediques, s/n 

Escola Les Pinediques (Ed.Infantil) 938 800 303
Carrer Ramon Pou, 91 

Escola El Gurri 938 800 407
Carrer Ramon Llull, 10 (Mont-rodon)

Institut Taradell 938 800 012
Carrer Pompeu Fabra, 12

Fundació l’ARPA: Escola d’Arts 938 126 818
Av. de Mossèn Cinto Verdaguer, s/n

Escola de Música 938 800 157
Carrer Església, 26

Medi Ambient
Depuradora 938 806 210

Deixalleria Municipal 938 127 616
Polígon Industrial Castellets

Sanitat 
Consultori de Taradell 938 800 253
Avinguda Pujaló, 5 

ABS Santa Eugènia de Berga 938 854 556
Carrer Escoles, 1

Mobilitat 
Autocars Prat i Servei de Taxi 938 126 411
Servei de Taxi – Lluís Torrent 667 243 377

Esports
Camp de Futbol La Roureda 938 126 945
Carrer Sant Jordi, 9 

EAS Taradell 938 126 515
Avinguda de Mn. Cinto Verdaguer, 45

Parc d’Esports 938 801 201
Carrer Sant Jordi, 9

Pavelló Municipal d’Esports 938 801 261
Carrer Catalunya, s/n

Serveis Socials
Fundació Vilademany 938 800 375
Carrer Jaume Balmes, 19

Jutjat de Pau 938 126 309 – 690 367 866
Carretera de Balenyà, 101

Llar Municipal Pensionista 938 800 402
Carretera de Mont-rodon, 11

Mancomunitat La Plana 938 124 167 – 938 125 445
Sector el Quadro, s/n - Malla

Parròquia Sant Genís 938 126 388
Plaça de la Rectoria, 1

Punt Jove i Centre Obert El Puntal 938 126 737
Carrer Ramon Pou, 101 

Servei Funerari 608 498 349

Empreses Subministradores
Àrea de Serveis Taradell 938 800 557
Enllumenat Públic  938 800 127 
Estabanell i Pahisa 938 870 423
Fecsa Endesa 902 536 536
Naturgy (gas) 900 100 251
AGBAR (aigua) 938 800 107

Edició Ajuntament de Taradell / il·lustració portada Teresa Saumell       @teresaumell / Impressió Artyplan 

/ Coordinació Regidoria de Comunicació / Fotografies Fons propi, Biblioteca Antoni Pladevall i Font, 
Arxiu Fotogràfic de Taradell, Ràdio Taradell, Taradell.com / Dipòsit legal B-7924-2016

AJUNTAMENT DE TARADELL 938 126 100

De dilluns a divendres de 9 del matí 
a 2 del migdia i dilluns de 4 a 7 de la 
tarda Carrer de la Vila, 45

EMERGÈNCIES 112

Agents Locals de Taradell 670 019 966

Protecció Civil 628 924 784
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