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1,5 m/ Mantingueu  
la distància 
de seguretat

Mesures de prevenció

/ Renteu-vos 
sovint les mans

En cas que tingueu símptomes 
contacteu amb

Tallem els rebrots!
El virus encara és viu. 
No ens podem relaxar. 

/ Quan comparteixis amb altres persones 
espais d’ús comú, com menjadors, vestuaris 
o vehicles si els ocupants no són 
convivents, continua mantenint 
les mesures de prevenció.

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

/ Poseu-vos 
la mascareta



Continguts

Editorial
Anuari
Pregó Festa Major 2019
Programa Festa Major 2020
Biblioteca de Taradell
El temps a Taradell
Article històric 
Acció municipal
Covid19
Grups Municipals
Resum dels plens

3
4
11
16
18
21
25
28
42
52
54

Festa 
Major 2020



Acte a l’exterior del tanatori en record els taradellencs i taradellenques  
que ens han deixat durant la pandèmia del Coronavirus.



Ha passat un any des de l’últim. I quin 
any! Ens planyen pel carrer. Imprevisible. 
Ha trencat 102 anys de seguretat sani-
tària, sense que una pandèmia mundial 
afectés Europa. Ens crèiem invulnerables 
i la natura ens ha demostrat, una vegada 
més, que els humans som una minúcia.

Una petitesa que pot fer genialitats o 
desastres. Sobre la taula del despatx tinc 
un article de la sociòloga  
Marina Subirats, titulat “Som 
el que heretem”. Hi aporta 
una agosarada proposta d’es-
tudiosos a favor de la igualtat 
d’oportunitats: s’hauria de 
fer que cada jove, als 25 anys, 
pogués emprendre el que 
volgués i desenvolupar les 
seves capacitats i projectes. 
I és que anar eliminant els 
avantatges i desavantatges 
que ens dona el naixement 
en un entorn determinat, és 
una urgència de les societats democrà-
tiques que es volen més justes. Som una 
societat que, malgrat negar-ho, és classis-
ta. Néixer en una família rica et dona tres 
vegades més possibilitats de tenir alts in-
gressos.

En aquest sentit sempre he mantin-
gut que cal exigir que els diners públics 
es gastin eficientment, amb cert consens 
social i que no es malbaratin. L’expressió 
és que ho paga la Diputació em desagrada. 
Són diners de tothom i s’han d’emprar en 
accions amb un suport social majoritari.

Hem d’insistir en el que ens vam pro-
posar com a equip: ser propers a la ciu-
tadania, avançar-nos o respondre amb 
diligència a les necessitats generals i te-
nir cura de les particulars, però que inci-
deixen en el poble. Una satisfacció és que 
hem aconseguit que les nou persones que 
formem el govern treballem colze a colze 
amb els actors implicats en cada acció i 
arribant a solucions consensuades i no 

pas imposades.

Aquesta crisi ens pot 
haver fet replantejar 
moltes accions repetides. 
Hem d’entendre que cal 
canviar models per mi-
llorar la vida de la ma-
joria. Des dels petits de-
talls, tan importants, fins 
a les qüestions ideològi-
ques. Ho hem de fer pels 
que ens van precedir i 
van lluitar sota una dic-

tadura per aconseguir que ser d’una casa 
o de l’altra, d’un origen o de l’altre, no in-
fluís en minvar les oportunitats que t’ofe-
reix la vida si treballes bé i honradament.

Gaudiu del nou format de la Festa  
Major i de la Cultura en Marxa que us 
oferim aquest estiu. Amb prevenció hem 
sortit del niu i hem de conviure respec-
tant a l’altre.

Mercè Cabanas

Alcaldessa i Regidora de Via Pública, 
Promoció Econòmica, Pagesia i Sanitat

Editorial



JULIOL 2019

L’Escola bressol La Xarranca 
tanca el curs amb un especta-
cle d’El Pot Petit.

Aniol Florensa presenta a 
Taradell el seu últim llibre 
‘L’últim esmolet’.

Taradell acull el curs 2019 de 
premonitoratge en el lleure.

El Centre Obert el Puntal de 
Taradell celebra 10 anys.

Finalitza el curs de català a 
Taradell amb la participació 
de 35 persones nouvingudes.

El radar pedagògic mòbil 
es trasllada a la Ronda dels 
Vilademany.

70 persones donen sang a 
l’acapte del mes de juliol.

Taradell és el sisè municipi 
d’Osona que més bé fa la re-
collida selectiva de residus.

24 joves participen al Camp 
de Treball organitzat pels 
Tonis de Taradell.

Els Tonis de Taradell porten 
a terme un taller de segar al 
Camp dels Ametllers.

L’Assemblea Nacional Catala-
na organitza un cinefòrum a 
Taradell aquest dijous centrat 
en l’ANC.

Els joves d’El Puntal i la gent 
gran del Casal de Jubilats de 
Taradell col·laboren en dues 
accions.

Joan Canó, regidor d’Urbanis-
me, Sostenibilitat i Mobilitat 
de l’Ajuntament de Taradell, 
passa a formar part de la Jun-
ta de Govern de la Mancomu-
nitat La Plana.

Els Estius a la Fresca, amb 
diferents activitats per a tots els 
gustos –concerts, espectacle in-
fantil, havaneres, etc.–, animen 
diversos espais del poble.

Un total de 40 joves tara-
dellencs participen a les 
activitats de l’Estiu Jove de la 
Mancomunitat La Plana.

Es tanca la 35a edició del 
Torneig F5 Taradell, amb més 
de 120 equips i un miler de 
jugadors.

Oriol Ramírez es proclama 
campió als World Roller 
Games 2019 amb la selecció 
espanyola sub-19.

Núria Arau, regidora d’Igual-
tat i Hisenda de l’Ajuntament 
de Taradell, assumeix les 
competències de Cultura al 
Consell Comarcal d’Osona.

Ràdio Taradell i l’Escola de 
Música de Taradell promocio-
nen cançons de Jana Vilama-
la i Guillem Soler, alumna i 
professor del centre.

AGOST 2019

L’Ajuntament de Taradell mo-
difica els horaris de terrasses 
de bars i restaurants i fa un 
seguiment del seu compli-
ment.

El Ple de l’Ajuntament aprova 
el Pla d’Igualtat del municipi.

Els Tonis de Taradell reben 
4.000 € de l’Obra Social La 
Caixa per a projectes amb 
vessant social.

Dami Álvarez ofereix un 
concert als jardins del Centre 
Cultural Costa i Font

Gottic Teatre estrena ‘Un 
senyor damunt d’un ruc’ 
dirigida per Magí Reig i Lluís 
Presegué.

Anuari

Més de quaranta actes 
conformen la Festa Major de 
Taradell, organitzats per les 
entitats de la Vila i l’Ajunta-
ment i amb activitats per a 
totes les edats.

L’escriptor vinculat amb 
Taradell, Miquel Obiols, és 
el pregoner a la Festa Major 
2019.

Aina Alcubierre és escollida 
com a Pubilla 2019 de Tara-
dell.

L’Ajuntament de Taradell ho-
menatja als alcaldes i regidors 
i regidores amb motiu dels 40 
anys d’Ajuntaments democrà-
tics durant el pregó de Festa 
Major.

L’Envelat de la Plaça de les 
Eres, organitzat per Taradell.
com, torna a ser un èxit de 
participació la vigília de Sant 
Genís, patró de Taradell.

Jordi Merino és el 28è 
Toca-Sons i Ramon Codina, 
l’Agutzil. El bandoler es va 
deslliurar de la forca gràcies a 
la unitat del poble.

La banda Joan Garriga i la 
Mariatxi Galàctic omple el 
Bosc del Pujoló durant el con-
cert dels Països Catalans.

Laia Miralpeix, periodista i 
responsable de l’arxiu foto-
gràfic de Taradell, presenta 

el llibre ‘Costa i Font. De 
cultura industrial a fàbrica 
de cultura’, on s’explica la 
reconversió de fàbrica tèxtil a 
centre cultural.

La Festa Major es tanca amb 
un correfoc i castell de focs 
multitudinari, a càrrec de 
l’Escamot de Diables de Call-
detenes.

SETEMBRE 2019

Unes 150 persones participen 
a la columna de la Marxa dels 
Vigatans.

Elisenda Paluzie, presidenta 
de l’ANC, participa en un 
acte de l’Assemblea, previ a 
la diada, a Can Costa. El Con-
seller Lluís Puig, hi explica 
les funcions del Consell de la 
República.

Taradell s’implica en la 
iniciativa comarcal per la 
qualitat ambiental de la Plana 
de Vic.

Un miler de persones partici-
pen al Festival Lost Ranxx al 
Mas Clos de Taradell.

El Pavelló Municipal acull 
aquest cap de setmana el 35è 
Torneig de Bàsquet de Sant 
Julià.

L’Ajuntament celebra, a la 
Sala de Plens, el primer acte 
institucional amb motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya.

Deu autocars i molts tara-
dellencs i taradellenques 
participen a la Manifestació 
de la Diada a Barcelona.

L’Institut de Taradell supera 
els 500 alumnes.

El Club Patí Taradell inicia la 
seva primera temporada a la 
primera divisió, l’OK Lliga.

La Biblioteca de Taradell 
acull l’exposició ‘Les Fonts 
del Montseny’.
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Anuari

Taradell.com amplia a 2.500 
€ el donatiu de l’Envelat a 
la campanya #Arnau97 per 
investigar l’X-ALD.

Som Dones celebra un cin-
efòrum amb la pel·lícula ‘Las 
horas’ de Stphen Daldry.

L’Escola d’Arts l’Arpa inicia 
els cursos 2019-2020 amb la 
novetat d’un taller de teatre i 
un de fotografia i Instagram.

Es porta a terme una actuació 
estructural als pilars del Cen-
tre Cultural Costa i Font.

La biblioteca tanca el projecte 
‘De biblioteca a biblioteca, 
de país a país’ amb música i 
danses tradicionals del Nepal 
a càrrec del grup Waan i una 
degustació de plats típics de 
la cuina nepalesa.

L’Ajuntament de Taradell 
restringeix l’aparcament 
del carrer Era d’en Mero per 
facilitar la mobilitat de busos 
de l’Institut.

Atentent la demanda d’en-
titats i col·lectius del poble, 
s’inaugura la Plaçeta Muriel 
Casals, amb la descoberta 
d’una placa i monument.

Els alumnes del Col·legi Sant 
Genís i Santa Agnès es van 
unir per la lluita contra el 
canvi climàtic.

El conseller de Polítiques 
Digitals i Administració 
Pública, Jordi Puigneró, visita 
el desplegament de la fibra 
òptica a Taradell.

Jordi Imbert i Alguer Miquel 
presenten el llibre ‘Indira 
Ranamagar’ i el projecte 

Casa nostra amb la presència 
de l’activista nepalesa, a la 
Biblioteca de Taradell.

Taradell s’omple de gegants 
amb motiu de la 26a Trobada 
Gegantera.

Jordi Tulleuda es proclama 
campió d’Espanya de trial en 
categoria infantil i aconse-
gueix la segona posició a la 
Copa Catalana.

OCTUBRE 2019

Taradell rep dues Flors 
d’Honor durant la gala Viles 
Florides 2019.

Mercè Cabanas és escollida 
vicepresidenta segona del 
Consell d’Alcaldes i Alcaldes-
ses d’Osona.

El Grup de Recerca participa a 
la 9a Mostra de Cinema Etno-
gràfic projectant imatges dels 
inicis de l’Esbart Sant Genís.

La Unió Deportiva Taradell 
presenta els 15 equips que en 
formen part davant de 400 
persones al camp de futbol La 
Roureda.

Alteració en els serveis edu-
catius, recollida de residus 
i equipaments municipals 
en senyal de protesta per la 
sentència contra els presos 
polítics catalans.

Cada divendres d’Octubre 
diferents taradellencs i tara-
dellenques expliquen els seus 
viatges al Cicle Taradellencs 
pel món.

L’Ajuntament edita una 
segona edició del llibre ‘De 

cultura industrial a fàbriques 
de cultura’, de Laia Miralpeix.

Els alumnes de l’Institut pro-
testen per la sentència contra 
els presos polítics.

Més de 170 ciclistes partici-
pen a la 2a edició de la BTT 
La Gitana.

Més de 13.000 fotografies 
de l’arxiu fotogràfic de Pere 
Papell s’incorporen a l’Arxiu 
Fotogràfic.

La Biblioteca de Taradell 
projecta imatges inèdites dels 
inicis de l’Esbart Sant Genís.

L’Ajuntament de Taradell 
aprova una moció de rebuig a 
la sentència contra els presos 
polítics i demanant l’amnistia 
dels presos polítics.

Seguiment majoritari de la 
vaga general amb motiu de 
la sentència contra els presos 
polítics.

Tint Taradell Teatre posa en 
escena dissabte el muntatge 
‘Un dia d’aquests…’ de Robert 
Jové.

Molts taradellencs i tarade-
llenques participen a peu 
durant tres dies a la Marxa 
per la Llibertat entre Vic i 
Barcelona.

El Ple de Taradell aprova les 
noves ordenances fiscals per 
l’any 2020.

El Conseller d’Educació, Jo-
sep Bargalló, visita diferents 
equipaments educatius de 
Taradell.

L’Agrupació Sardanista orga-
nitza la tradicional ballada de 
sardanes i castanyada amb la 
Cobla Genisenca de Taradell.

La Unió Ciclista de Taradell, 
que cada diumenge des del mes 
de març celebra una sortida per 
la comarca, celebra el final de 
temporada amb un dinar.

L’alcaldessa, Mercè Cabanas, 
participa a l’acte unitari del 
món local al Palau de la Ge-
neralitat contra la sentència 
condemnatòria del TS.

L’alcaldessa i diferents regi-
dors i regidores del consistori 
participen a l’Assemblea de 
Càrrecs Electes de Catalun-
ya al Palau de Congressos a 
Barcelona.

53 persones donen sang a 
l’acapte del mes d’octubre.

La ceramista taradellenca 
Paquita Clot exposa la seva 
obra al Museu Terracota de 
La Galera.

Diferents periodistes de Tara-
dell signen el manifest ‘Sense 
bon periodisme, no hi ha 
llibertat’, arran de les agres-
sions a periodistes per part 
de la policia en els aldarulls a 
Barcelona.

NOVEMBRE 2019

La taradellenca, Maria Àngels 
Ferrer guanya el 7è Concurs 
de Fotografia Memorial Lluís 
Tuneu organitzat per la Festa 
d’en Toca-Sons.

Els Tonis de Taradell i la 
Generalitat de Catalunya 
organitzen una trobada de 
Comissions de Festes del 
Batre de Catalunya.

L’Ajuntament aplica dife-
rents mesures de reducció 
de la velocitat del trànsit a la 
Ronda dels Vilademany i a 
la Carretera de Balenyà per 
millorar la seguretat.

Membres de l’Associació de 
Jubilats participen al Congrés 
de la Gent Gran de Catalunya.

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 
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reflexionar sobre el comerç de 
proximitat.

Varies persones participen a 
la convocatòria del Tsunami 
Democràtic a sortir als carrers 
del municipi durant la jorna-
da de reflexió electoral.

Raquel Sans i Ramon Solde-
vila presenten el llibre ‘La 
Granota Nota’ a la biblioteca 
de Taradell.

El Serrat del Figaró acull la 
vetllada de Cuina Solidària i 
recapta 10.000 €, destinats a 
entitats socials d’Osona.

L’AMPA de l’INS Taradell or-
ganitza una nova xerrada del 
projecte Diàlegs en Família 
sobre ‘Els adolescents, panta-
lles i xarxes socials. On posar 
límits?’ a càrrec d’Arantxa 
Serra.

Junts per Catalunya és la 
primera força en les eleccions 
del 10-N al Congrés dels Di-
putats amb 1.344 vots, seguit 
d’ERC amb 1.193. La partici-
pació arriba a un 77,56% del 
cens.

L’Equip de Govern celebra un 
acte de retiment de comptes 
amb els veïns i veïnes de Ta-
radell després de cinc mesos 
al govern.

Mercè Cabanas participa a 
la concentració en suport al 
president Quim Torra davant 
al TSJC amb alcaldes i alcal-
desses d’Osona.

Laura Bruy, candidata als 
Premis Goya al guardó com 
a millor maquillatge en la 
candidatura del film ‘7 raons 
per fugir’ de David Torras.

Anuari

La Caminada Rupit-Taradell 
reuneix un miler de persones 
en el seu 40è aniversari.

El Centre Cultural Costa i 
Font acull un taller de cuina 
d’aprofitament organitzat per 
la Regidoria de Sostenibilitat.

El Ple de l’Ajuntament aprova 
el pressupost 2020 per un 
import de 6.395.158,58 €, que 
suposa un increment d’un 
3.87% respecte l’any anterior.

Càritas Taradell i diferents 
voluntaris organitzen El Gran 
Recapte. Tots els aliments 
recollits al poble es destinen 
a famílies vulnerables del 
municipi.

Som Dones i la Regidoria 
d’Igualtat celebren diferents 
actes per commemorar el Dia 
Internacional en Contra la 
Violència Masclista. L’Ajunta-
ment de Taradell il·lumina de 
lila la façana de l’Església.

L’Ajuntament de Taradell 
obre un pipican a la zona de 
darrera l’Institut.

La Regidoria de Sostenibilitat 
organitza una xerrada sobre 
el consum fotovoltaic amb 
Gil Salvans, tècnic del Consell 
Comarcal d’Osona.

DESEMBRE 2019

L’Ajuntament de Taradell i 
l’ABT porten a terme la tra-
dicional encesa de llums de 
Nadal durant el primer cap de 
setmana de desembre.

Diverses entitats del municipi 
s’uneixen en la Plataforma 
‘Taradell amb la Marató’ 

i organitzen una vintena 
d’actes per recaptar fons per a 
l’investigació de les malalties 
minoritàries.

Ballada de Sardanes amb la 
Cobla Mil·lenària.

L’Associació de Jubilats i la 
Regidoria de Gent Gran orga-
nitzen un taller de psicologia 
per a la gent gran.

Sergi Aranda, Xavier Mi-
ralpeix i Jordi Miralpeix 
participen a la Fira Playmobil 
de Vic exposant diverses 
construccions.

L’escriptora taradellenca, 
Carme Bayot, publica el llibre 
‘Na Dolça’.

Els Botiguers de Taradell 
porten a terme la tradicional 
campanya de Nadal amb el 
sorteigs de premis en valor de 
4.000 €.

Surt a la venda el Calendari 
2020 de Taradell dedicat a la 
Cobla Genisenca amb motiu 
del seu 70è aniversari.

La Regidoria de Benestar 
Social organitza un taller 
emocional per a la gent gran.

El Parc de les Olors celebra 
dos tallers d’atxes per a famí-
lies, exhaurint les places a les 
dues sessions ofertes.

L’Escola de Música celebra 
diversos concerts dels grups 
de combo i cant coral com a 
mostra de l’aprenentatge del 
primer trimestre.

Els Amics de Santa Llúcia ce-
lebren la jornada poètico-mu-
sical ‘Nits a Santa Llúcia’.

Un any més té lloc la Fira de 
Santa Llúcia, amb una vuitan-
tena de parades. A la tarda, hi 
va haver la recollida de cartes 
del Patge Reial i el tradicional 
berenar amb pa i botifarra.

El Col·legi Sant Genís i Santa 
Agnès representa ‘El Rei Lleó’ 
el seu festival de Nadal. 

Els alumnes de 6è de l’Escola 
Les Pinediques representen 
els Pastorets a Can Costa, 
amb l’acompanyament 
musical dels de 5è. Tots els 
alumnes de l’escola ofereixen 
una mostra de cant coral a les 
famílies.

L’Institut de Taradell, per la 
seva banda, celebra el Nadal 
internament, amb diferents 
actuacions teatrals i musicals.

Èxit a la Quina i Antiquina de 
la Unió Deportiva Taradell, 
que va sortejar més de 80 
regals.

La Coral Arpa celebra els seu 
tradicional Concert d’Hivern 
conjuntament amb l’Orques-
tra Alumni de l’EMVic i la 
soprano Dolors Lozano.

Mireia Montaña, medalla d’or 
al campionat de Catalunya de 
natació en categoria relleus 
per equips.

La Llar de Jubilats acull una 
xerrada sobre mesures d’es-
talvi energètic a la llar.

Diversos taradellencs assis-
teixen amb autocar a la crida 
del Tsunami Democràtic al 
Camp Nou amb motiu del 
Barça-Madrid.

8



Anuari

Marc Clapés és proclamat 
campió de la Copa Catalana 
de Ciclocròs en categoria 
Master 40. 

Taradell.com proposa il·lu-
minar amb llums nadalencs 
la creu del Castell de Taradell 
en un acte on hi participen 70 
persones.

La Regidoria de Promoció 
Econòmica i l’ABT creen 
una nova edició del catàleg 
‘Aquest nadal, regala Tara-
dell!’ per promocionar el 
comerç de proximitat.

Mercè Cabanas visita Carme 
Forcadell, Presidenta del Parla-
ment de Catalunya, a la Presó 
de Mas d’Enric, mostrant-li tot 
el suport de la gent Taradell.

El Centre Excursionista 
celebra la tradicional Cavada 
a Matagalls la nit de Nadal a 
Sant Esteve.

Ràdio Taradell emet ‘Nadal a 
la presó’, un programa espe-
cial creat pels presos polítics.

La Regidoria de Joventut 
celebra un campionat de Bub-
ble Football al Pavelló.

El Pessebre que s’exposa cada 
Nadal a la Capella de Santa 
Llúcia és dedica al Pedraforca.

L’Ajuntament incorpora un 
Agent Cívic per promoure 
el civisme en la recollida de 
residus, la tinença de gossos, 
la mobilitat i el compliment 
de les ordenances municipals 
a Taradell.

Gil Clapés és proclamat cam-
pió de Catalunya de Ciclo-
cròs, en la categoria Benjamí.

156 participants participen a 
la tradicional Cursa de Sant 
Silvestre.

L’Alcaldessa, Mercè Cabanas, 
s’adreça a tots els taradellencs 
i taradellenques amb motiu 
del Cap d’Any.

GENER 2020

L’Ajuntament de Taradell 
obre nous canals de comu-
nicació a les xarxes socials 
Facebook i Instagram.

Els Amics de Santa Llúcia or-
ganitzen el concert d’any Nou 
a càrrec del grup Rebla’t. 

Taradell rep de nou SSMM Els 
Reis Mags d’Orient. Com és 
tradició, les Atxes de Barballó 
van il·luminar el camí fins a la 
Plaça de les Eres propagant la 
seva característica olor.

Bet Ricart i Dani Crous guan-
yen el Concurs d’Instagram 
de la nit de reis organitzat per 
l’Arxiu Fotogràfic i la Biblio-
teca.

La 33a edició del Concurs de 
Reis de Ràdio Taradell repar-
teix més de 200 regals.

81 persones donen sang en el 
primer acapte de l’any.

L’Ajuntament de Taradell ini-
cia un nou servei de recollida 
porta a porta de voluminosos, 
cada primer dimecres de mes.

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

El Calendari de Pagès fou 
l’eix de la festa d’enguany. 
Amadeu Carbó és el Convidat 
d’honor, Ada Parellada la 
pregonera i Osonament rep el 
Toni d’Honor 2020.

El Passant dels Tres Tombs 
aplica un protocol pioner de 
benestar animal, redactat 
per la pròpia comissió, Inti 

Veterinaris i la Fundació per 
a l’Assessorament i Acció en 
Defensa dels Animals. 

La Consellera de Presidència 
de la Generalitat de Catalun-
ya, Meritxell Budó, presideix 
els actes de l’entrega del Toni 
d’Honor i el Passant dels Tres 
Tombs

L’Agrupació Sardanista i els 
Tonis de Taradell organitzen 
una ballada de Sardanes amb 
la Cobla Bisbal Jove.

Anna Sirvent guanya el 
concurs d’Instagram que 
organitza Insta Osona i els 
Tonis Taradell amb motiu de 
la festa.

S’inaugura un monòlit dedi-
cat als 25 anys del Ball del Ciri 
i construït per les professores 
i alumnes de l’Arpa.

El Grup de Recerca Local 
de Taradell presenta el 
documental ’70 anys de la 
Cobla Genisenca’ en l’acte 
tradicional que porta a terme 
anualment.

Èxit en el Sopar Jove de Festa 
Major d’Hivern i en el circuit 
de cars elèctrics motoritzats 
organitzats pel Consell de 
Joventut.

Els Gegants, el Ball del Ciri, 
la Cobla Genisenca i l’Es-
bart protagonitzen els actes 
tradicionals de  la Festa Major 
d’Hivern del 20 de gener al 
matí. A la tarda es va portar a 
terme un espectacle d’anima-
ció infantil.

74 patinadores participen en 
la primera edició del Trofeu 
del Club Parc d’Esports de 
Taradell.

L’Ajuntament ret homenatge 
a Mn. Josep Baucells, director 
de la Revista Taradell en 
motiu del 70è aniversari de la 
publicació.

La 5a Ruta del Patrimoni Cul-
tural de Taradell fa una visita 
guiada a l’Esquís, Gasala i el 
Molí dels Sors.

La campanya de ‘Taradell 
amb La Marató’ tanca amb 
8.600 € recollits.

El temporal Glòria afecta 
diverses zones de Taradell. 
El Barri de Mont-rodon és el 
més afectat amb el desborda-
ment del riu Gurri i l’avaria en 
una canonada d’aigua que va 
deixa sense aigua la urbanit-
zació.

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

L’Ajuntament de Taradell 
habilita una aula d’estudi en 
època d’exàmens per estu-
diants de batxillerat i univer-
sitaris de Taradell.

L’Agrupació Sardanista 
homenatja Jacint Verdaguer 
amb un espectacle on Valentí 
Maymó interpreta ‘Camins al 
paradís’.

FEBRER 2020

La Regidoria de Cultura 
porta a Taradell l’exposició 
‘Vencedors i vençuts’ del 
Departament Memorial De-
mocràtic de la Generalitat de 
Catalunya.

La Biblioteca organitza un 
taller d’escriptura creativa.

La Coral l’Arpa i l’Orfeó Viga-
tà posen en escena ‘Una nit 
de lluna plena’ a l’escenari de 
Can Costa.

Els alumnes de batxillerat 
porten a terme el ‘Matí de la 
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Recerca’ a la Biblioteca de 
Taradell amb una xerrada a 
càrrec d’Albert Sangrà.

S’enderroca Can Sardà, on 
hi anirà ubicat l’enllaç a la 
futura Ronda de Llevant.

Carme Bayot presenta el seu 
llibre ‘Na Dolça’ a la Bibliote-
ca de Taradell.

Durant tot el mes se celebra 
la 19a Mostra de Teatre de 
Taradell. Hi van participar els 
Grups de teatre Atlàntida de 
Folgueroles, Tona Talia 78 i el 
grup local 7deKàmping.

Taradell.com obra una 
enquesta pública per rebre 
propostes per la donació so-
lidària de l’Envelat 2020. Els 
taradellencs decideixen fer la 
donació a la lluita contra la 
Distròfia Muscular Facioesca-
pulohumeral.

Es presenta el Cicle de Con-
certs a Santa Llúcia.

L’alpinista Sergi Mingote pre-
senta el seu llibre ‘A Pulmón’ 
a la Biblioteca de Taradell.

Els grups infantils de l’Esbart 
actuen a Calafell en el marc 
de les Trobades Catalonia.

L’Associació de Jubilats cele-
bra el Dijous Llarder amb un 
berenar pels socis.

El Xocolater de Taradell recu-
ll 450 euros amb una xocola-
tada benèfica per la investiga-
ció del càncer infantil.

La colla carrossaire Els Tro-
neres s’imposa a la categoria 
B del Carnaval de Torelló.

El taradellenc Guillem 
Gonzalo dona imatge a les 
noves mascotes del Carnaval 
de Taradell: en Sardina i la 
Disbauxa.

El Carnaval Infantil recupera 
la rua pels carrers de Taradell. 
La sala de Can Costa s’omple 
per escoltar el grup La Bellu-
ga. Paula Miralpeix va ser la 
Reietona Carnestoltes.

La UD Taradell organitza la 2a 
edició de la trobada ‘Taradell 
és futbol femení’. Hi partici-
pen les veteranes del Barça 
i Espanyol, una selecció 
d’exjugadores de ld’Osona i el 
femení de la UD Taradell.

Durant tot el mes, l’Ajun-
tament de Taradell, Ràdio 
Taradell i El Puntal porten a 
terme una campanya de sen-
sibilització amb motiu dels 
Carnavals.

El Club Patí Taradell i la Unió 
Deportiva Taradell celebren 
el carnestoltes particulars.

Els Troneres guanyen el 
Carnaval de Taradell per 6è 
any consecutiu. Els Carna-
SEB i els Anats de l’Olla van 
completar el podi. A la rua 
hi participen 15 colles i altres 
grups, encapçalats pel Rei 
Carnestoltes, Jordi Comerma. 
De Morthimers i la Banda del 
Coche Rojo animen el fi de 
festa a Can Costa. Ràdio Tara-
dell i l’Ajuntament de Tarade-
ll van assumir l’organització 
per 10è any consecutiu.

L’ANC Taradell organitza 
autocars per anar a l’acte 
de Puigdemont a Perpinyà. 
Diversos taradellencs van 
assistir-hi.

MARÇ 2020

Comencen les portes obertes 
als Centres educatius del 
municipi. A partir del 13 de 
març, queden afectats per la 
crisi sanitària.

Taradell acull la segona prova 
de la Copa Osona de trial a 
Taradell. Els taradellencs 
Ferran Serra i David López 
van pujar al podi a les seves 
respectives categories.

Es commemora el dia Inter-
nacional de la Dona amb la 
celebració de diferents actes 
organitzats per Som Dones 
amb la col.laboració de 
l’Ajuntament.

Oques Grasses, amb el tara-
dellenc Arnau Altimir a la 
bateria, grans triomfadors als 
premis Enderrock.

La Llar de Jubilats celebra 
la Festa del 40è aniversari, 
amb una missa on actuen els 
menuts de l’Esbart Dansai-
re Sant Genís i un dinar de 
germanor on hi participa 
l’alcaldessa, Mercè Cabanas.

Alumnes de 4t de Les Pine-
diques es reuneixen amb 
l’alcaldessa i regidors del 
consistori per transmetre 
la necessitat de prendre 
mesures i conscienciar sobre 
l’emergència climàtica. El Ple 
aprova la Declaració d’Emer-
gència Climàtica.

L’Ajuntament de Taradell 
suspèn provisionalment la 
conversió de locals comer-
cials en garatge o habitatge al 
centre de la Vila per protegir 
el comerç local.

Taradell acull una troba-
da d’instruments de corda 
fregada d’escoles de música 
d’Osona, El Lluçanès i El 
Ripollès.

Comença l’Estat d’Alarma 
amb motiu del COVID-19. 
L’alcaldessa emet un BAN 

on ordena el tancament 
d’equipaments municipals i, 
seguint el Govern de la Gene-
ralitat, els bars, restaurants 
i comerços no essencials. 
Durant tot l’estat d’alarma 
l’Ajuntament pren mesures 
per implementar les nor-
matives que es van succeint 
derivades de la crisi sanitària.

L’Ajuntament obre una nova 
via de comunicació amb 
la ciutadania en forma de 
canal a Telegram i una web 
específica per informar sobre 
l’afectació del Coronavirus a 
Taradell.

Ràdio Taradell inicia T’escol-
tem, una programa espe-
cial durant les tardes dels 
dissabtes de confinament 
per informar de la situació 
del Coronavirus a la Vila. És 
retransmès en vídeo per in-
ternet i cada setmana aborda 
un tema diferent.

La Fundació Vilademany 
restringeix les visites arran 
de l’inici del CoronaVirus el 
diumenge 15 de març. Durant 
tres mesos cap familiar pot 
accedir al centre.

S’ajornen diverses activitats 
culturals i esportives que 
s’havien de celebrar durant 
el mes de març i els pròxims 
mesos.

Els quatre germans Colo-
marde Pastor de Taradell 
participen a l’entrevista al 
President Quim Torra en una 
edició especial de l’informa-
tiu infantil InfoK, a TV3.
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Conmoció en el món cultural 
per la mort, als 55 anys, de 
Josep Miret Mercè, activista 
i col·laborador del Grup de 
Recerca Local.

Es crea la Xarxa de Volun-
taris de Taradell per ajudar 
a persones vulnerables de 
Taradell. En formen part una 
vintena de joves i fan serveis 
de març a juny.

La Penya Barcelonista de 
Taradell suspèn tots els actes 
del seu 30è aniversari pel 
Coronavirus.

L’Associació de Botiguers de 
Taradell projecta un vídeo en 
reconeixement a l’esforç de 
tots els comerciants del poble 
durant el confinament.

Les escoles de Taradell orga-
nitzen un aplaudiment popu-
lar per agrair la paciència, la 
maduresa i la gran resiliència 
dels nens i nenes en els pri-
mers dies de confinament.

La Biblioteca de Taradell crea 
un trivial per conèixer millor 
el poble durant el confina-
ment.

El Parc de les Olors de 
Taradell proposa uns tallers 
en línia per seguir a través 
d’Instagram.

Diàriament es desinfecten 
les zones més transitades de 
la via pública de Taradell pel 
Coronavirus, una acció que 
va durar fins al mes de juny, i 
que setmanalment es manté 
durant el juliol.

L’Ajuntament de Taradell se 
suma al manifest unitari del 

municipalisme català per de-
manar el confinament total.

Taradellencs fabriquen 
viseres amb impressora 3D 
per donar-les a persones que 
treballen de cara al públic. 
Els 9 regidors de l’equip 
de govern donen els 900 € 
necessaris per adquirir una 
nova impressora.

Mor l’escultor taradellenc 
Josep Ricart i Maimir, autor 
del monument de l’Atlàntida 
i diverses escultures de Tara-
dell, al qual es dedicarà una 
ruta aquest estiu.

Mor a Barcelona Roser Oller, 
vídua de l’arquitecte Jordi 
Capell, molt vinculada amb 
Taradell.

ABRIL 2020

L’abril és un mes de confina-
ment. Diferents entitats del 
municipi organitzen activi-
tats des de les respectives 
xarxes socials.

Bona resposta de la ciuta-
dania a la crida per cedir 
ordinadors, tauletes i mòbils 
per alumnes que va fer l’Ajun-
tament i l’AMPA de l’Ins Ta-
radell per cedir-los a alumnes 
del centre.

Diversos establiments essen-
cials de Taradell s’organitzen 
per oferir servei a domicili.

L’alcaldessa, Mercè Caba-
nas, dirigeix una carta a la 
ciutadania de Taradell arran 
del Covid-19, informant de la 
situació i agraïnt la corres-
ponsabilitat social.

La Residència Vilademany 
participa en l’estudi de l’epi-
demiòleg Oriol Mitjà.

L’Associació de Botiguers 
de Taradell i la Festa d’en 
Toca-Sons renoven les juntes 
directives.

Els centres escolars i docents 
de Taradell s’adapten al 
confinament amb múltiples 
propostes online i virtuals 
pels seus alumnes.

L’Agència Espanyola del 
Medicament homologa el res-
pirador d’emergència on han 
treballat alguns taradellencs.

A Taradell es lliuren més de 
12.000 peces de material de 
protecció fetes per persones 
voluntàries durant els dos 
mesos de confinament.

Lídia Arimany i Janet San-
tigosa autoediten la història 
‘Esmeralda en busca de la 
font d’energia’.

Les escoles de Taradell 
proposen decorar els balcons 
amb roses per celebrar la dia-
da de Sant Jordi des de casa.

L’Ajuntament convoca un 
concurs de fotografia popular 
per la diada de Sant Jordi.

El Premi de Recerca de 
l’Ajuntament de Taradell 
es transforma en el Premi 
Anastasi Aranda, sumant la 
participació dels ajuntaments 
de Santa Eugènia de Berga, 
Seva i Viladrau i augmentant 
a 1.200 € el premi al millor 
treball de recerca de batxi-
llerat.

Canya que no és Conya 
recorre els carrers de la Vila 
recitant poemes gravats per 
membres de l’entitat durant 
la diada de Sant Jordi.

Mor Jaume Miralpeix, exre-
gidor de l’Ajuntament i un 
dels grans coneixedors del 
patrimoni taradellenc.

Adif inicia les obres per fer 
una subestació elèctrica als 
terrenys de l’antic baixador 
de Mont-rodon.

L’ANC de Taradell proposa 
gravar versions del Cant dels 
Ocells per emetre-les per 
Ràdio Taradell.

Per primera vegada se celebra 
el Ple Municipal de forma 
telemàtica, mitjançant la 
plataforma tecnològica de 
Localret i essent retransmès 
en directe per internet.

L’Ajuntament impulsa un pla 
de xoc per reactivar l’econo-
mia local un cop s’aixequi el 
confinament.

MAIG 2020

Taradell comença el descon-
finament entrant a la fase 0 la 
primera setmana de maig i, a 
la fase 1, la segona quinzena. 
Es reobren alguns equipa-
ments de forma gradual. 
S’instal·len terrasses, en 
places d’aparcament, davant 
d’establiments de restaura-
ció, per alliberar espai a les 
voreres. El mercat setmanal 
recupera algunes parades.

L’Arxiu Fotogràfic fa una 
crida per recollir material 
audiovisual sobre la crisi de la 
Covid-19, amb la finalitat de 
documentar l’afectació de la 
pandèmia a Taradell.

Roser Labraña i Mireia 
Montaña, premiades en el 1r 
Concurs de Fotografia de Sant 
Jordi, promogut per l’Ajunta-
ment.

Mor el taradellenc David Orra 
després d’una greu malaltia. 
Gran aficionat a la música, 
poc abans publica la cançó 
‘M’enfilo ben, ben alt!’ per 
transmetre esperança, vo-
luntat d’evadir-se i esperit de 
lluita per trobar escletxes per 
fer un món millor. La cançó 
és versionada per diversos 
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artistes i grups d’àmbit local i 
nacional.

La contaminació per nitrats 
de la Font del Cassanell, 
malgrat ser dolenta, millora 
respecte l’any passat, passant 
de 456,80 a 344,80 miligrams 
per litre.

Els centres escolars de la Vila 
inicien el període de preins-
cripcions de forma telemà-
tica.

L’Ecomuseu del Blat celebra 
el Dia Internacional dels 
Museus confinats.

L’Ajuntament de Taradell 
penja al balcó la bandera 
LGTBI per denunciar les dis-
criminacions contra aquest 
col·lectiu.

162 persones participen a 
la donació de sang extraor-
dinària que es va celebrar 
durant dos dies al Centre 
Cultural Costa i Font.

L’ANC i el CDR de Taradell 
impulsen cada dimarts una 
concentració per reivindicar 
els drets de la classe treballa-
dora.

L’Ajuntament de Taradell 
s’adhereix al servei Digiem-
prèn, servei de formació 
digital per a emprenedors.

Es modifica l’ordenança de 
recollida de residus per millo-
rar-ne el seu funcionament.

CREA Veterinaris de Taradell 
participa en un projecte que 
ha concebut el primer poltre 
d’Espanya amb una tècnica 
que millora la fertilitat i la 
preservació genètica.

L’Ajuntament incorpora a 
quatre Guàrdies Municipals 
per doblar els torns de nit 
durant el període d’estiu i 
cobrir el període vacacional 
dels agents en plantilla.

El primer equip del Club Patí 
Taradell es manté a l’OK Lliga 
beneficiant-se de la decisió 
de la Federació Espanyola de 
Patinatge de no activar els 
descensos i donar la lliga per 
finalitzada, amb motiu de la 
Covid-19.

El Centre Excursionista de 
Taradell crea diferents curses 
d’orientació populars durant 
el desconfinament, amb dife-
rents nivells de dificultat.

El Tercera Catalana de la UD 
Taradell acaba la lliga en 5a 
posició després que la Federa-
ció Catalana de Futbol donés 
la temporada per finalitzada 
amb motiu de la Covid-19.

JUNY 2020

Els equipaments de Taradell 
obren paulatinament les 
seves portes després de tres 
mesos tancats.

17 treballs es presenten al 
Premi Anastasi Aranda, que 
premia el millor Treball de 
Recerca de Batxillerat. L’en-
trega del guardó es portarà a 
terme al mes de setembre.

L’Escola de Música celebra 
una jornada de portes obertes 
virtual per ensenyar els seus 
serveis.

L’empresa Crea Veterinaris, 
està al darrere del primer 
naixement de poltre a l’estat 
amb una tècnica que millora 
l’eficiència reproductiva i pre-
servació genètica d’animals 
d’elit d’Espanya.

Finalitzen els Tallers per a 
Gent Gran Activa organit-
zats per la Mancomunitat La 
Plana.

Comença, després del confi-
nament, el cicle d’activitats 
‘Surt del niu i viu l’estiu’ 
organitzat per l’Ajuntament. 
Les activitats s’allargaran fins 
a principis d’agost.

El Ple de l’Ajuntament de Ta-
radell aprova ajuts per pal·liar 
els efectes del Coronavirus. 
Entre ells destina 90.000 € 
a comerços i autònoms que 
hagin vist afectada la seva 
activitat per la Covid-19.

Jaume Meinhardt, alumne 
de segon de Batxillerat de 
l’Institut de Taradell, premiat 
a la 19a edició dels Treballs 
de Recerca de Batxillerat de 
la Universitat de Manresa 
amb el treball Estudi del gen 
EGFR en càncer de pulmó no 
microcític.

L’Aplec de l’Agrupació Sarda-
nista es reinventa pel Corona-
virus i es transforma en una 
matinal a la Plaça de les Eres 
amb una exposició de fotos i 
un programa en directe per 
Ràdio Taradell.

La vigília de Sant Joan, Tara-
dell rep la Flama del Canigó 
en un any on no hi va haver 
els portadors de la Flama pro-
vinents de la Catalunya Nord.

Taradell.com organitza la Re(-
co)vitlla Popular de Sant Joan 
amb la participació de més 
d’un centenar de persones.

Un emotiu acte a l’exterior 
del tanatori recorda els 
taradellencs i taradellenques 
que ens han deixat durant la 
pandèmia del Coronavirus.

L’Ajuntament facilita les ges-
tions per tal que les famílies 
puguin trobar les persones 
desaparegudes durant la 
Guerra Civil i el Règim Fran-
quista.

La Urbanització La Roca 
celebra la Festa Major amb 
el tradicional sopar, concert 
amb Té Delegat’s  i activitats 
a l’aire lliure.

L’Escola Municipal d’Arts 
l’Arpa, exposen la feina feta 
durant el curs 2019-2020 en 
una exposició fotogràfica al 
Centre Cultural Costa i Font.

La UD Taradell decideix sus-
pendre el tradicional torneig 
Futbol 5 Taradell amb motiu 
de la COVID-19.

L’Ajuntament de Taradell im-
pulsa un casal d’estiu –excep-
cional per la manca d’oferta 
a causa de la Covid-19– amb 
la participació de més de 50 
infants. Al mateix temps, 
subvenciona part dels casals 
del Parc d’Esports i de l’AMPA 
de l’Escola El Gurri.
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Hi havia una vegada un nen de la Vila de R. que li direm MO.
El seu pare, de Can Sempre, era graner i botiguer, de sacs de farina, de monge-

tes i de bales de palla i d’ufals. La seva mare, de Can Carriel, era pastissera; però 
de seguida va acostumar-se a la pols dels magatzems. Les dues famílies eren del 
règim de moda dels difícils anys quaranta.

Sort que en MO va tenir un bon mestre a l’escola de capellans de la Vila de R., 
li deien senyor Míliu i era de Can Soques, de Fussimanya.

El senyor Míliu sempre els explicava coses diferents d’aquelles que en MO es-
coltava als seus familiars. Les històries no parlaven del mateix. A casa seva, els 
bons sempre eren ells i els dolents els altres.

En canvi, amb el Sr. Míliu tot sonava capgirat: divertit, fantàstic i sorprenent. 
En aquelles narracions, si hi havia bons, eren d’una altra mena; i si hi havia do-
lents, també. Això sí, els dolents no podien ser mai els pares d’en MO!

Aviat, el Sr.Míliu començà a escriure uns llibrets que no tenien res a veure 
amb els llibrots gruixuts de Debe, Haber y Contabilidad que hi havia a casa d’en 
MO. Eren petites novel.les molt entretingudes.

Sense adonar-se’n, tots els alumnes del Sr.Míliu van començar a créixer, a 
créixer... En MO, per exemple, va anar a estudiar a una altra escola superior de 
capellans. Sortia de casa, de bon matí, pels carrers plens de boira com un noi in-
visible. Agafava el cotxe de línia i tornava al vespre, carregat de deures, després 
d’avorrir-se gairebé el dia sencer. Enyorava el seu mestre del poble.

Un dia, en MO va conèixer un gran amic del Sr. Míliu, que també era de la Vila 
de R., un tal Marpol, era de Can Jep Maria i treballava d’escrivent a la fàbrica 
La Blava. Aviat van convidar en MO a anar a casa seva, al Serrat. Hi havia gent 
de fora. Tocaven la guitarra, reien, cantaven cançons de Georges Brassens i d’en 
Raimon, parlaven de poesia, de política i de la vida en general.

Algú va preguntar-li, a en MO, què voldria ser de gran. Ell va respondre es-
criptor per crear històries, però que de moment no li sortia res de bo.

Aquell dia, en Marpol va llegir uns poemes seus i tots van escoltar-lo bocaba-
dats.

Anys després, en MO va anar a estudiar a la ciutat de B.: primer Farmàcia, 
doncs el seu avi i el farmacèutic del poble, molt amics, s’havien posat d’acord 
perquè en MO fos el nou farmacèutic de la Vila de R., però ell “Digué que no!” 
com en Raimon; i acabà estudiant Filologia Catalana.

I tot i que a casa seva no veien amb bons ulls que anés al Serrat a veure el poe-
ta, quan en MO era a la Vila de R., hi anava sempre.

Però en MO va passar de la Vila de R. a la Vila de T.

Bona nit. No sé ben bé què hi faig aquí. Però com que m’agrada inventar  
contes, intentaré explicar-vos-en un...

Conte del Pregó de la Vila de T.
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Quan era més xic anaven en tartana, a berenar a una font o a veure amics 
de pagès. Però el dia que van estrenar un cotxe Seat 1.400 nou de trinca, no el 
va oblidar mai. Els pares i ell van anar a visitar uns parents de lluny que tenia 
la mare a la Vila de T. Les dues famílies es feien, però no es veien gaire perquè 
-abans- en tartana es trigava massa. Aquell diumenge va conéixer tota aquella 
parentela, que ni recordava de petit. Però en MO només va fixar-se en una noia 
rossa, d’ulls blaus, molt guapa i atractiva com una actriu de cinema. A la noia li 
direm MA.

Allò que va sentir en MO fou un “coup de foudre”, un enamorament sobtat. 
Ella havia acabat magisteri i feia pràctiques en una Escola de la ciutat de B. i 
ell, mentre estudiava Filologia, feia classes particulars en una altra Escola on el 
senyor Míliu era el director. Totes les peces encaixaven com en una pel.lícula de 
suspens d’Alfred Hitchcock.

A partir d’aquell dia, els dos es trobaven a la ciutat de B., però també quan 
anaven a la Plana. Per cert, un dia voltant per la Ciutat dels Sants amb el Seat 
1400, fardant de cotxe i de xicota, en MO va ficar-se pels carrers més estrets i 
intrincats per demostrar-li que era un bon conductor... Però en una cantonada, 
fregant la paret de l’edifici, va ratllar una porta del darrera amb tanta força, que 
caigué mig trinxada al terra. En arribar a la Vila de R. el seu pare va demanar-li 
“què tal el cotxe?” i en MO li va respondre “molt bé...! però, llàstima que li hagi 
caigut una porta del darrera...

Després de casar-se molt joves, sense ben bé casar-se, van viatjar a París amb 
en Míliu, que va fer-los descobrir la ciutat.

Més endavant, la MA i en MO van tenir dues filles precioses. I van decidir que, a 
més de viure al piset de la ciutat de B. volien viure a la Vila de T. I així van fer-ho! 

Els pares de la MA els van regalar un tros de terra mig verge, en un lloc molt 
tranquil, on no hi havia gairebé ni cases, ni hi passaven carros, ni cotxes, ni res. 
En aquell no-carrer de la Vila de R., enfangat i voltat de camps, hi aixecarien 
una bonica casa blanca de paper.

Estem parlant de l’any 1977. Llavors, les cases blanques encara que fossin de 
paper, valien moltes pessetes. Haurien de treballar com mai a la Ciutat de B.

Però fent de mestres era molt difícil d’aconseguir una casa així... Encara que 
la MA fos directora de la petita Escola pública on treballava i en MO fes classes 
de català i de teatre a l’escola on en Míliu era el director, els números no els qua-
draven de cap de les maneres.

Un dia la MA arribà eufòrica al piset i li comentà a MO una convocatòria que 
havia llegit a l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Parlava d’una reunió molt im-
portant de no-sé-quède- televisió-en-català-per-a-nois-i-noies, que es faria el 
dia tal, al lloc qual, amb no sé qui. I que era una cosa increïble.

Les dues filles sense saber de què anava, saltaven d’alegria.
A MO “allò” va temptar-lo. Havia publicat Ai, Filomena, Filomena! I altres 

contes i pensava que la televisió era un gran invent que calia provar. I va convèn-
cer al seu gran amic, Josep M. Vidal, professor de francès de la mateixa escola. 
Anirien a l’aventura, encara que s’hi presentessin totes les mestres i els mestres 
de Catalunya!
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A la importantíssima reunió... només hi havia la realitzadora Mercè Vilaret, el 
director de Comediants Joan Font, el cap de TVE-Catalunya... i ells dos. D’allà, 
va sorgir el primer programa infantil de televisió en català Terra d’escudella.

I en MO i en Vidal, per art de màgia, van convertir-se en guionistes i després 
en directors, d’aquest i d’altres programes com Planeta Imaginari.

Gràcies a l’atzar, la MA i en MO podrien començar la casa de paper a la Vila de 
T. Com la d’aquest dibuix: 

La família sencera, la MA, en MO i les dues filles, BO i AO, van dibuixar-la en 
un paper blanc gegantí, amb les mides reals tal com voldrien que fos la casa. Van 
retallar-la, van enganxar les vores, com es fa quan els néts construeixen cases 
de paper, i la van posar damunt d’aquell terra enfangat. Era bonica, hi quedava 
prou bé. Però, de sobte, una gran ventada se l’endugué.

No van desanimar-se. Farien la casa de cartró blanc amb alguns llistons de 
fusta a les cantonades i a la xemeneia. I uns reforts gruixuts de contraplacats. 
Feia goig de veure semblava més valenta. Però, de sobte, un xàfec molt fort, un 
xarrabascat dels que cauen a Osona, convertí la casa en un pilot matxucat.

Llavors, les dues filles van proposar de fer-la de plàstic reforçat amb xapa sin-
tètica, uns materials molt moderns d’aquell moment. Però ni la MA ni en MO no 
ho veien gens clar. I la MA va tenir la gran idea: “Oi que a la Vila de T. hi ha les 
persones més adients d’oficis i els millors professionals de fer cases blanques de 
totxo i de pedra, segures, fermes i ben recosides de dalt a baix?” En MO li confir-
mà: “Això diuen, vaja!”. Doncs ara, si voleu, jugarem a un joc... 
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Són 45 persones “amb màscara” (no se sap qui són) de la Vila de T. que co-
nec + o - i que podeu descobrir... Un joc inofensiu, que m’atreveixo a fer, sense 
el seu permís:

Roser taronges..., Sergi pomes..., Josep guants de jardiner..., Montse taca 
de pintura..., Mercè ous de pagès..., Ramon pantalles..., Anna llibres de per-
nil..., Ferran lliteres..., Elisabeth vall-del-mig..., JosepEncarna cabelluts..., 
Gemma barba postissa..., Rosa rogent..., Salvador gransol-i-vent..., Maria 
dansamúsica..., Marc termoimpulsor..., David empedrat..., Mercè somiado-
ra..., Jaume llum-hidràulic..., Jordi emblanquinat..., Josep fusteria d’arts..., 
Sílvia diària de tinta..., L’Únic espanyolet..., Xavier el plaga..., Lluís arbre 
de Júpiter..., Carme gespa-màgica..., Lleonard del gos parlador..., Xavier- 
Albert-i-Marina veïns invisibles..., Joan embrossat..., Felip lletres de gres..., 
Roald didal de xocolata..., Rosa tornant-i-marxant..., Lluís magister virtutis..., 
Antoni remenedor de paraules..., Xavier for-me viuremillor..., Montse llamins 
curatius..., Tamara de Lempicka..., Fina domadora de bactèries..., Tino retra-
tista quirúrgic..., Àngels dels mil somriures..., Vicenç fotogrames..., Cristina 
núvols... i Clara Films presenta... 

I ara, jugant una mica més, acabaré per desvetllar 10 Qui són
Són 10 persones també “amb màscara”: de la Vila de R., de la Vila de T. i de 

la Ciutat de B. molt properes a mi:
Si us fixeu en les lletres de ceràmica que hi ha al frontó esquerra de la façana 

de la nostra Casa de les Lletres, hi veureu, quatre lletres majúscules blaves:

són les meves lletres i les de la Mariona, la meva companya. Tenen la seva grà-
cia, perquè també es poden llegir com el MoMA de New York, el Museu d’Art 
Modern.
Al frontó de la dreta, també hi ha quatre lletres verdes

són les lletres de les filles, Berta i Aina.
A la paret de la cantonada dreta, també hi ha tres lletres grogues i una de verda

són les lletres dels tres néts, Nil, Unai i Jon, i la de la néta Nora, fantàstics tots 
quatre! Per’xò, en diem LA CASA DE LES LLETRES.

M O i M A 

B O i A O

N U J i N 

El joc de les 45 endevina-endevinalles

16



I només falten aclarir dos àlias citats diverses vegades al conte:
El Sr. Míliu és l’escriptor, mestre i amic, Emili Teixidor
I en Marpol és el poeta, mestre i amic, Miquel Martí i Pol,
ja desapareguts, de la Vila de R. Roda de Ter
De vegades penso, que el nen MO... encara sóc jo, però disfressat de 74 anys!

Ve’t aquí un gos,
Ve’t aquí un gat,
I el Conte del Pregó
S’hauria... d’haver acabat.
Però queden les escorrialles:
Si el gos pensa “així”
I el gat pensa “aixà”,
No s’han de mossegar!
Si aprenen a dialogar,
Acabaran per entendre’s.
Que tot està per fer i tot és possible,
Com deia l’amic Martí i Pol.
I ara mateix, enfilo l‘agulla
Per apedaçar el Conte i acabar-lo
Pel seu començament:

Il.lustríssima Sra. Mercè Cabanas, Alcaldessa de Taradell,
Senyores Regidores i Senyors Regidors,
Amigues i Amics de les endevina-endevinalles,
I Totes i Tots que avui esteu aquí...
Gràcies per escoltar les mitges veritats
D’un contista força atabalat!
MOLT BONA FESTA MAJOR!
I VISCA TARADELL!

Miquel Obiols
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Inauguració 
“Taradell Exposa”
Ajuntament de Taradell

Inscripcions 10 - 17 d’agost
ttmontrodon@gmail.com

 630.50.39.21

Sala d’Exposicions Centre 
Cultural Costa i Font 
Per a tots els públics
20:00 h

17è Torneig 
Tennis Taula Adult 
5è Torneig de Ping pong
Parc d’Esports Taradell

Inscripcions 10 - 17 d’agost
ttmontrodon@gmail.com

 630.50.39.21

A partir de 14 anys
Pavelló · 15:00 h

17è Torneig 
de Tennis Taula Infantil
Parc d’Esports Taradell

Inscripcions 10 - 17 d’agost
ttmontrodon@gmail.com

 630.50.39.21

Per a tots els públics
Fins a 14 anys
Pavelló · 09:00 h Caminada terrorífica  

teatralitzada “Caça de 
Bruixes”
Festa d’en Toca-Sons
Canya que no és conya

Compra d’entrades al Bar 
Can Costa. No s’en vendran 
in situ.
5 €

Cada 15 minuts  
sortirà un grup.

Majors de 12 anys -  
Menors acompanyats
Can Just · 21:00 h

Caminada terrorífica  
teatralitzada “Caça de 
Bruixes”
Festa d’en Toca-Sons
Canya que no és conya

Compra d’entrades al Bar 
Can Costa. No s’en vendran 
in situ.
5 €

Cada 15 minuts  
sortirà un grup

Majors de 12 anys -  
Menors acompanyats
Can Just · 21:00 h

Concert versions
Mixetes i l’Eskerda
Consell de Joventut
Ajuntament de Taradell

Per a tots els publics
Espai 1 d’octubre · 22:00 h

Animació i Festa de  
l’Escuma amb Dj. Spexen
Ajuntament de Taradell

Per a tots els públics
Espai 1 d’octubre · 12:00 h

6è Torneig Volei Gespa 
amater 4x4
Club Volei Taradell

Inscripcions 
festamajor@taradell.cat
15 € equip
 
Per a tots els públics
Majors de 12 anys
Camp de Futbol 
La Roureda · 08:00 h

Concert 
Grup Xiula
Ajuntament de Taradell

Infantil
Espai 1 d’octubre · 17:15 h

7a Cronodiposit
Taradell.com

Inscripcions 
roviraca@taradell.cat

Participa al Concurs 
d’instagram 
#7aCronodiposit.

Patrocina - Mas Gasala, 
Gabinet Estètic Lourdes, 
CosFisicwell i Badabadoc 
Comunicació

Col·labora - La Nonna  
Jovita, Esports Autonell, CET 
l’Enclusa, Masia Vila-rasa, 
Xocolater de Taradell i  
Ajuntament de Taradell

Majors de 16 anys
Jardins  Centre Cultural 
Costa i Font · 18:30 h

Sardanes 
Cobla Maravella
Ajuntament de Taradell

Per a tots els públics
Passeig de Sant Genís 
Davant l’Església · 17:30 h

Concert 
Orquestra Maravella
Ajuntament de Taradell

Per a tots els públics
Espai 1 d’octubre · 18:30 h

Serenates 
Orquestra Maravella
Ajuntament de Taradell

Per a tots els públics
Plaça de l’Homenatge  
a la Vellesa · 20:30 h

Baixada de Carretons
Consell de Joventut

Bases a les xarxes socials 
del Consell de Joventut

Per a tots els públics
Ronda dels Vilademany
19:00 h

  cjtaradell
 CJTaradell

Pregó de Festa Major a 
càrrec de Xavier Albert.  
A continuació proclamació 
Púbilla 2020 i Brindis de  
Festa Major. 
Acompanyaran l’acte l’Esbart 
Sant Genís i la Cobla Lluïsos  
de Taradell.
Ajuntament de Taradell

Per a tots els públics
Jardins de Can Costa
22:00 h

Festa Jove. 
Consell de Joventut

Majors de 18 anys
Espai 1 d’octubre
21:00 h

  cjtaradell
 CJTaradell

Dilluns 17 d’agost

Dimecres 19 d’agost Dijous 20 d’agost

Divendres 21 d’agost

Dissabte 22 d’agost

Aquest programa d’actes pot patir modificacions i anul·lacions d’última hora. 
Podeu consultar el programa actualitzat a taradell.cat/festamajor.

Progama



Sardanes Vermut 
Cobla Lluïsos
Agrupació Sardanista

Per a tots els públics
La Font Gran · 11:30 h

Trivial de Taradell
Biblioteca Antoni 
Pladevall i Font

Sala 1 
Aforament limitat o 
En directe xarxes socials

Qüestionari a kahoot.it.  
Es proporcionarà un codi  
per participar. 
Qui encerti més respostes en 
menys temps tindrà premi!

Per a tots els públics
Biblioteca Taradell · 16:00 h

Circ de KM.0 companyia 
Silosenomecuelgo
Ajuntament de Taradell

Per a tots els públics
Espai 1 d’octubre · 17:45 h

Mercat del Segle XVII
Ajuntament de Taradell
Associació Festa d’en  
Toca-Sons

Per a tots els públics
Carrers de la Sagrera · 10:00 h

Xocolatada popular
Ajuntament de Taradell

Per a tots els públics
La Plaça · 10:00 h

Cercavila de Gegants  
i Grallers
Colla Jove de Geganters 
i Grallers de Taradell

Per a tots els públics
La Plaça · 11:00 h

Festa  
d’en Toca-Sons
Associació Festa  
d’en Toca-Sons

La festa estarà adaptada a les 
condicions del COVID-19 i 
amb horaris reduïts.

Consultar la programació al 
díptic informatiu de la Festa 
d’en Toca-Sons.

L’Organització pot suspendre 
la Festa en cas que les condi-
cions no siguin òptimes per 
celebrar-la

Per a tots els públics
Tot el nucli urbà · 20:00 h

Portes obertes Torre de Don 
Carles i al Campanar
Ajuntament de Taradell

Per a tots els públics
11:00 - 14:00 hConcurs de Crits i Xiulets

Ràdio Taradell

Inscripcions una hora abans 
del concurs. Hi haurà premi 
pel crit més fort i pel més 
original.

Per a tots els públics
Plaça de les Eres · 22:00 h

Concert de Piano 
“Els grans romàntics”
Amics de Santa Llúcia

En cas de pluja, 
es farà a Can Costa i Font

Per a tots els públics
Plaça de l’església · 20:00 h

Concert de Tremendu
Ajuntament de Taradell i 
Ràdio Taradell

Inscripcions una hora abans 
del concurs a la mateixa 
plaça

Per a tots els públics
Plaça de les Eres · 23:00 h

Revetlla de Festa Major
Ajuntament de Taradell i 
Ràdio Taradell

Per a tots els públics
Bosc del Pujoló · 22:00 h

Sopar de Pagès 
Ajuntament de Taradell
Consell de Joventut

Opció 1
Menú: Pa amb tomàquet, 
embotits, postres i beguda.
8 € 

Venda de tiquets i reserves de 
taula a les oficines de l’Ajun-
tament fins el 20 d’agost.

Opció 2
Porta el teu menjar 
de casa i beure
Preu: Gratuït. Cal reservar 
taules a reserves@taradell.cat

Per a tots els públics
Espai 1 d’octubre · 21:00 h

Concerts Wish / Pepet i 
Marieta /  Dj’s   
Ajuntament de Taradell
Consell de Joventut

Per a tots els públics
Espai 1 d’octubre · 22:00 h

Els actes comptaran amb mesures preventives, higièniques i sanitàries. Caldrà seguir les indicacions al  
respecte. Absteniu-vos de realitzar l’activitat si 15 dies abans de l’acte heu tingut símptomes de la Covid-19.

Dissabte 22 d’agost

Diumnege 23 d’agost

Dilluns 24 d’agost

Sardanes berenar Cobla 
Genisenca
Agrupació Sardanistal

Per a tots els públics
Jardins de Can Costa· 18:30 h

Castell de Focs
Ajuntament de Taradell

Per a tots els públics
Espai 1 d’octubre · 22:00 h

Partit Festa Major  
Trofeu Aj. de Taradell
Taradell - OAR Vic 
2a Catalana
UD Taradell

Per a tots els públics
Camp Futbol 
La Roureda· 17:30 h

Dimecres 26 d’agost

Dissabte 29 d’agost

Diumenge 30 d’agost

Caminada Festa Major
Centre Excursionista  
de Taradell

Inscripcions a partir 
de les 8h a la mateixa Plaça.
5 €

Per a tots els públics
Plaça de les Eres · 08:30 h

Festa Major 2020



Biblioteca de Taradell

El 17 de març, tot just a l’inici del confinament,  va 
néixer el Trivial de Taradell. Una idea de la Biblioteca de 
Taradell que amb el suport de l’Arxiu Fotogràfic i el Grup 
de Recerca proposa diàriament (de dilluns a diumenge) 
preguntes a les històries de l’Instagram de la Biblioteca 
(@bibliotaradell). L’objectiu d’aquest joc no és competi-
tiu si no que pretén divulgar i ampliar el coneixement 
del poble de Taradell en tots els seus aspectes. Hi ha pre-
guntes sobre història, espai físic, actualitat, geografia, 
geologia, literatura, esports, entitats, llegendes i tradi-
cions del municipi. 

Des de llavors ja s’han fet més de 1500 preguntes que 
han comptat amb la col·laboració de diversos veïns del 
poble que han ajudat en l’elaboració del contingut.  I es 
que cada dia Cada dia es pengen deu històries que van 
acompanyades d’una pregunta amb quatre possibles 
respostes de les quals només una és la correcta. També 
hi ha una fotografia que a vegades dona pistes per a la 
possible resposta. D’aquesta manera també es vol po-
tenciar la tasca realitzada des de l’Arxiu Fotogràfic de 
Taradell.

La temàtica és molt variada i s’ha intentat que hi hagi 
diferents graus de dificultat: així hi ha preguntes que sa-
bran especialment els més grans, d’altres que les sabran 
els més petits, d’altres que les sabrà tothom i d’altres 
que potser no les sabrà ningú. Algunes de dates que a 
vegades costen d’endevinar; d’altres de curiositat que en 
aquell moment potser no s’hi cau i algunes de memòria. 
D’aquesta manera s’estableix un feed-back intergenera-
cional que pot resultar molt interessant per conèixer la 
història del nostre poble: passat i present.

El joc també té una vessant didàctica ja que pro-
porciona un coneixement del municipi als més petits, 
però també als grans, perquè està concebut com un joc 
familiar, on avis, pares i fills poden interrelacionar-se 
i intercanviar i compartir coneixements. I també a les 
persones nouvingudes, per a les quals pot constituir una 
veritable eina d’integració i coneixement de Taradell. 

Coincidint amb la festa major, el diumenge 23 d’agost 
es posarà punt i final a la iniciativa i es farà amb un acte 
que es podrà seguir a través de les Xarxes Socials de la 
biblioteca i també viure’l en directe des del Centre Cul-
tural Costa i Font. En aquest acte de cloenda del Trivial 
de Taradell es formularan un centenar de preguntes 
que els participants hauran d’endevinar a través d’un 
kahoot. Es tracta d’un qüestionari per fer des de casa, 
sols o en grup, a través de la plataforma Kahoot. Per 
jugar-hi només cal que estigueu atents a les xarxes so-
cials de la Biblioteca. Només haureu d’entrar a la pàgina 

web Kahoot.IT, sense necessitat de 
baixar-vos cap programa ni cap apli-
cació, ni de registrar-vos. Nosaltres 
us proporcionarem un codi perquè 
pugueu participar. Només haureu 
de posar el codi que us donarem en 
directe per començar a participar. 
Qui encerti més respostes en menys 
temps tindrà premi!

Serà el punt i a part (no definitiu) 
a 159 dies de Trivial de Taradell ja 
que no descartem tornar-hi més en-
davant amb noves preguntes i amb 
nous projectes.

Participa al Club de Lectura 
Jove de la Biblioteca

Des de la secció Jove de la Biblio-
teca us proposem un Club de Lectura 
per aquest estiu per a joves a partir 
de 12 anys. Es tracta del primer llibre 
de la saga Guardians de la ciutade-
lla El bestiari d’Axlin (2018) de Laura 
Gallego, una nova trilogia que par-
la sobre un món ple de monstres i 
com sobreviure-hi. El secret de Xein 
(2018) i La missió de la Rox (2019) 
complementen la saga.
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Biblioteca de Taradell

Des de la Biblioteca de Taradell us 
facilitarem els exemplars dels llibres 
per fer la lectura i un cop llegit, el di-
vendres 18 de setembre a les 6 de la 
tarda, ens trobarem per fer una ter-
túlia-debat. Aquest dia, entre tots, 
exposarem les reflexions i opinions 
i comentarem el llibre d’una manera 
molt amena i distesa.

Vine i participa al Club de Lectu-
ra Jove: llegeix per compartir, llegeix 
per diversió, llegeix per conèixer 
món. 

Activitats virtuals a la Biblio-
teca durant el confinament

L’obligació de tancar la biblioteca 
davant una pandèmia ha estat real-
ment un fet  excepcional i mai ima-
ginat. Excepcional, dur i trist.

El més dur després de les setma-
nes de forçós tancament ha estat pre-
parar l’equipament - un espai que per 
naturalesa és un espai de convivèn-
cia i relació- per seguir els protocols 
de les diferents fases del desconfina-
ment. Ha estat dur barrar el pas dels 
usuaris a la biblioteca traslladant el 
servei de préstec just a l’entrada; ha 
estat dur posar els llibres retornats 
en quarantena 14 dies; ha estat dur 
demanar a la gent que vingués amb 
cita prèvia, posar mampares protec-
tores i aplicar normes i més normes 
d’ús altrament necessàries per a la 
salut col·lectiva. I ha estat dur i trist 
veure la biblioteca buida d’usuaris, 

la sala infantil tancada i sense nens, els ordinadors apa-
gats, les taules sense pràcticament cadires, i sobretot i 
ja en les darreres fases, el fet de no permetre als usuaris 
el lliure accés a la col·lecció, al llibres.  Ha estat terrible!. 
Però ens adaptem al que calgui perquè la biblioteca no 
perdi mai la seva missió i els seus objectius.

Així, la biblioteca virtual ha pres importància aquests 
darrers mesos. Des del primer dia es va potenciar l’eBi-
blio, una plataforma que permet agafar en préstec les 
principals novetats editorials en format de llibre electrò-
nic per a la seva lectura en diferents dispositius, entre 
ells: ordinadors de taula, portàtils, tauletes, mòbils o lec-
tors de llibres electrònics.

Però també s’han potenciat les Xarxes Socials de la 
biblioteca (Instagram, Facebook, Twitter i Youtube) així 
com la mateixa web (biblioteca.taradell.cat) per apro-
par-nos als usuaris i està el més a prop vostre possible. A 
través de les noves tecnologies hem celebrat el Dia Mun-
dial de la Poesia, l’Abril Poètic, el Dia Internacional del 
Llibre Infantil, us hem demanat quin llibre volíeu per 
Sant Jordi, hem fet una Hora del Conte Virtual, us hem 
recomanat les darreres novetats de la sala Infantil amb 
el Tastallibres i les novel·les Juvenils amb el BiblioJove, 
hem escoltat històries amb anglès amb la Sara Carline, 
hem conegut les aventures d’en Mateuet amb la sèrie in-
teractiva ‘Entre camps’, hem començat la celebració de 
l’Any Rodari, us hem proposat diàriament una Bibliopre-
gunta i hem fet la difusió i el seguiment del concurs de 
Lectura: Llegir té premi, entre d’altres.

Des de mitjans de juliol, els usuaris ja poden accedir 
lliurament a la col·lecció, això sí, amb totes les mesures 
de protecció que calgui.

Us hem trobat a faltar, i molt, però d’una manera o 
altre sempre he volgut estar al vostre costat.
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Sant Jordi d’estiu a la Biblioteca

El Sant Jordi d’estiu, el 23 de juliol, va servir perquè 
les activitats culturals tornessin a la biblioteca. El dia 
abans, el 22, vam celebrar la revetlla de Sant Jordi amb 
Jaume Calatayud i Vicente Monera que amb l’especta-
cle poèticomusical ‘Val més cantar que témer, que témer 
que oblidar’ van oferir una passejada per la vida de Jo-
sep Carner amb motiu del 50è aniversari de la seva mort.

L’endemà es van fer dues activitats més. Per una ban-
da, la Pallassa Trafàlgar va portar un grapat de contes 
CONTfitats que va portar enmig de molts pots de con-
fitura. L’Hora del Conte es va fer als jardins de la Biblio-
teca i a l’interior Maria Sellés va presentar el seu primer 
llibre ‘Sargint la xarxa’, un llibre de poemes que repassen 
la vida de l’autora. La presentació va anar a càrrec del 
seu fill, Lluís Mauri i va comptar amb l’acompanyament 
musical d’un altre del seus fills, Jaume Mauri i del seu 
nét, Marc Mauri.

Totes les activitats es van fer amb les mesures de se-
guretat i higiene establertes davant la Covid-19 i era obli-
gatori l’ús de la mascareta entre els assistents.

El racó de la Biblio: La vitri-
na dedicada a l’ascensió a 
l’Everest

L’any 2010, amb motiu dels 25 
anys de la primera ascensió catala-
na a l’Everest, es va inaugurar una 
vitrina a la Biblioteca de Taradell 
que compta amb el fons documental 
d’aquella expedició catalana que el 
28 d’agost de 1985 va assolir el cim de 
l’Everest.

Aquest espai està ubicat en el 
fons de Senderisme, Excursionisme 
i Viatge i és un fidel exponent del 
vincle que des d’un inici va tenir l’ex-
pedició, i molt concretament el seu 
cap, Conrad Blanch, amb el Centre 
Excursionista i amb la vila de Tara-
dell.

En ella s’hi poden veure fotogra-
fies, telegrames, documents, llibres, 
roba, material i objectes que els ex-
pedicionaris van fer servir per aque-
lla ascensió i també hi ha el banderí 
del Centre Excursionista de Taradell 
que Antoni Sors va portar al cim més 
alt del món.

El proper 28 d’agost farà 35 anys 
d’aquella ascensió històrica a l’Eve-
rest. 35 anys d’aquell ‘Hem fet el 
cim!’ un episodi històric de l’alpinis-
me català i també per Taradell.
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Si volem buscar un fet que pugui ser el titular de la meteorologia de l’any, el 
2020, per ara, seria l’any del Gloria, com el 2019 va ser l’any del rècord de calor. 
En línies generals aquests darrers dotze mesos es poden definir com a plujosos 
i temperats.  

 
Ha plogut força més del que és habitual, totalitzant 950 litres quan la mitjana 

normalment és de 752. Tot i així el règim de precipitació ha estat força irregular, 
i hi ha hagut tants mesos per sobre com per sota de la mitjana.

Per segon hivern consecutiu, en prou feines hem vist la neu i no hem tingut 
cap onada de fred. Pel que fa a la temperatura, doncs, no hi ha hagut dades ex-
tremes ni pel que fa a calor ni pel que fa a fred. En tot el període la mitjana ha 
estat lleugerament per sobre de la normal: 14,3ºC sobre 13,9ºC. I ha glaçat menys 
de la meitat dels dies dels que sol fer-ho: 27 sobre 57. També ha estat l’hivern, 
des de que prenc mesures l’any 2005, en que la mínima absoluta ha estat menys 
baixa, només -3.8ºC, 

Seguidament passem al detall del que ha estat, mes a mes, aquest darrer any 
meteorològic. Per fer-ho segueixo el breu comentari que escric cada mes a la 
revista Taradell.

Juliol 2019
Veníem del rècord absolut de temperatura assolit feia pocs dies. L’ambient 

estava reescalfat, i el paisatge prematurament agostat. Va caure poca pluja, en-
cara que ben repartida. Les temperatures van estar una mica per sobre de la mi-
tjana. Amb un parell d’onades de calor que no van arribar, però, als valors rècord 
de finals de juny.

Agost 2019
Un mes sec i càlid. Poques tempestes i de poca aigua. La sequera es feia notar, 

i els roures groguejaven als sols de poc gruix.

Agost 2019
Un mes sec i càlid. Poques tempestes i de poca aigua. La sequera es feia notar, 

i els roures groguejaven als sols de poc gruix.

Octubre 2019
La precipitació total del mes va estar clarament per sobre de la mitjana, 122 

mm. sobre 93mm., però va caure gairebé tota en un parell de dies. Varen dir que 
era una llevantada, la que va fer mal a Montblanc i a l’Espluga de Francolí. Però 

01 juliol 2019 · 30 juny de 2020                             
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malgrat que els vents venien de mar, la pluja va caure concentrada en poques 
hores i amb molta intensitat, acompanyada de llamps i trons, fenòmens poc ha-
bituals a les llevantades. Més aviat van ser unes línies de tempestes successives 
que venien del sud-est. Les temperatures suaus, i una mica per sobre de la mit-
jana: 15,7ºC sobre 15,5ºC.

Novembre 2019
La precipitació per sota de la mitjana, 41mm sobre 69mm, però amb pluja ben 

repartida al llarg del mes.
La temperatura freda, i per sota de la mitjana: 7,9ºC sobre 9,1ºC. Amb 7 dies de 

glaçada, per sobre del que  és habitual. Un mes força hivernal.

Desembre 2019
Va ser  un desembre plujós, que pocs se’n veien darrerament, 89mm sobre 

28mm., i amb temperatures suaus.

Resum de tot l’any 2019 
Va ser un any irregular, on cal esmentar com a més destacable el rècord ab-

solut de calor, el 28 de juny, amb 41,4ºC. L’any va començar amb un hivern 
excepcionalment sec i poc fred. I es va acabar amb una tardor força plujosa, 
que va esvair el fantasma de la sequera. Tot i així la pluja finalment va quedar 
una mica per sota de la mitjana, amb 671 mm. sobre 740 mm., i la temperatura 
també va estar lleugerament per sota: 13,8ºC sobre 14ºC.

Gener 2020
El Glòria. La llevantada amb nom, que entre els dies 19 i 23 va ser el fet més 

destacable del mes i de tot el període. En quatre dies van caure 188 litres. Amb 
una mica de neu al principi; la nit del 20 al 21 va deixar al poble uns 4 o 5 cm. i 
vora un pam a la Collada de Mansa. La cota de neu va anar pujant, i va acabar 
sent pluja fins i tot als cims del Montseny. Si no, la nevada hagués estat històri-
ca. La pluja i la neu fosa va fer baixar amb força els rius, provocant destrosses a 
carreteres i camps, i fins i tot pèrdues de vides humanes a Vic.

Febrer 2020
Quin contrast. No va ploure cap dia. La única precipitació recollida la va 

deixar la boira i la rosada o gebrada. Temperatures clarament per sobre del nor-
mal van fer avançar la floració de varies espècies de plantes.

Març 2020
Amb la inèrcia del poc fred de gener i de febrer, les orquídies silvestres florien 

entre 15 dies i tres setmanes abans del que és habitual. Però  la primavera no aca-
bava d’arrencar, i els darrers dies del mes van ser francament hivernals. Molts 
dies ennuvolats, però de pluja poca.
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Abril 2020
Un mes força plujós, i amb una temperatura una mica per sobre de la mitja-

na. Estàvem tenint una primavera plujosa i fresca, sense  gaires daltabaixos. En 
l’acumulat anual portàvem un 50% més de pluja de la normal, i la temperatura 
estava 0,7ºC per sobre de la mitjana.

Maig 2020
La precipitació una mica per sota de la mitjana (62mm  sobre 75mm), i molt 

concentrada en un sol episodi la segona desena del mes. Les temperatures suaus 
i per sobre de la mitjana: 17,7ºC sobre 16,5ºC. Amb algunes calorades, però sense 
ser excessives.

Juny 2020
Un mes plujós i fresc. Han caigut 153 litres, quan la mitjana és de 60. En algun 

lloc del nord de la comarca es van superar els 300 litres. La temperatura fresca, 
de 18,6ºC, quan la mitjana és de 20,6ºC. El paisatge està ben verd, amb rius i 
fonts amb bons cabals. Quina diferència amb el juny de l’any passat.

Resum del primer semestre del 2020 
Hem començat i acabat amb molt pluja, i això fa que el total acumulat es-

tigui molt per sobre del que es habitual (525 mm. sobre 342 mm.). Aquesta 
quantitat de pluja normalment s’assoleix a mig setembre. Tenim, doncs, 3 
mesos de crèdit.  A Viladrau ja ha plogut el que sol ploure en tot un any. En 
temperatura, l’hivern va ser més càlid del normal, però a la primavera s’ha 
equilibrat, i ara estem només una mica per sobre de la mitjana, amb 12,3ºC 
sobre 11,9ºC.

En aquestes dates portem un balanç hídric (BH) positiu, i això no és gaire ha-
bitual. En els darrers 8 anys només  ha passat dues vegades, el 2018 i enguany. 
El BH és la diferència entre la precipitació i l’evapotranspiració. És a dir, entre 
el que plou i el que retorna l’atmosfera. I per fer el càlcul de l’evapotranspiració 
es tenen en compte factors com la temperatura, la humitat, i la força del vent. El 
BH és la pluja aprofitable, sigui per alimentar plantes, rius i fonts, o per carregar 
els aqüífers. 

Bon estiu 
i bona Festa Major!

Pere Espinet

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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Vuitanta-un anys ens separen d’aquell fatídic dia en que els soldats republi-
cans, molts d’ells nois de 17 anys, morien per defensar el país. Vuitanta-un anys 
de silencis i mentides. Vuitanta-un anys que els cossos d’aquests petits herois 
estan escampats per cunetes, camps i cementiris.

Durant el gener de 1939 la zona republicana anava caient en mans franquis-
tes. S’havia mobilitzat a última hora les lleves de 1902 i 1922, o sigui els de 17 
anys i els de 37. La finalitat era omplir el buit que havien deixat tres anys de gue-
rra i la batalla de l’Ebre. Encara que fos sense instrucció, o bé amb la instrucció 
mínima, s’havia de frenar l’avenç encara que fos per tant sols un dia, perquè era 
un dia que guanyaven les columnes de refugiats que fugien en direcció a França.

Una part d’aquestes entren en batalla i passen a formar part de la 74a divisió, 
229 brigada mixta que s’establirà a finals de gener als voltants de Tona. Hi ha 
tropes enclavades al castell de Mont-rodon, on caven trinxeres, per si l’avenç ve 
de la zona de Torrellebreta. Per tant, tenen sota control el serrat de Mont-rodon. 
Corren rumors que potser al castell hi ha instal·lat Enrique Líster, polític i mili-
tar d’ideologia comunista. Altres fonts informen que al Mas Bulló, antigament, 
terme de Taradell, hi ha Valentín Gonzàlez, “el Campesino”, també comunista. 
Però només són rumors.

Alguns soldats dormen al poble, al Carrer Quintana. Aquests són els que es 
dediquen, a pic i pala, a minar el pont de Taradell, per dificultar el pas cap a 
Viladrau i Santa Eugènia. La població pròxima al pont es va refugiar i atrinxerar 
cadascú a casa seva, després de previ avís. L’explosió va ser enorme i milers de 
pedres ho van cobrir tot.

Mentrestant l’exèrcit franquista anava avançant. El diari d’operacions del 1 al 
10 de febrer de 1939 així ho detalla: el primer regiment pujava per la carretera 
de la Garriga a Centelles. D’altra banda, el segon regiment, pujava de Caldes a 
Sant Feliu de Codines i Centelles. Ens informa que al llarg del dia 1 de Febrer es 
detenen 262 persones.

El dia dos de febrer l’exèrcit franquista s’estableix al Castell de Tona. Era la 
trenta-vuitena bateria 65/17 dirigida pel tinent Sebastián Trian Vallverdú, que 
curiosament el diari oficial del Ministeri de Defensa Nacional de la República el 
donava de baixa l’abril de 1938, perquè feia mesos que no se’n tenia notícies. Així 
doncs, s’havia passat de bàndol i estava al costat franquista atacant Taradell.

Al castell hi instal·len l’obús de muntanya 105/11mm, un canó antiaeri Comis-
sione-Krupp 75/27 i un canó d’acompanyament Terni 65/17. Aquests s’encarre-
guen de cobrir les espatlles a l’exèrcit que entra, però al mateix temps, mata els 
soldats republicans en retirada.

Una d’aquestes granades llençades, va anar directament a caure a una can-
tonada de la Plaça de les Eres. Segurament no era l’objectiu a assolir, però un 
error de desviament en el tret, freqüent en distàncies tant llargues va fer que 
impactés a la cantonada. L’objectiu devia ser la Carretera de Balenyà, o la Plaça 
de la República (recordem que en aquesta plaça les nits anteriors, dues cases 

L’entrada de les tropes franquistes
 a Taradell l’hivern de 1939
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havien acollit els soldats republicans que en retirada marxaven cap al nord). O 
bé el pas cap a Santa Eugènia, el pont de la Font Gran, ja destruït per les tropes 
republicanes).

En direcció Taradell puja la tercera agrupació d’alferez. Els alferez eren 
càrrecs provisionals que es donaven als voluntaris amb estudis mentres durés 
la guerra civil. Davant seu, anaven El Tabor de Fuerzas Regulares Número 1, co-
negudes popularment en aquells moments com els moros. L’artilleria els cobria 
les espatlles.

A l’altra bàndol, la 74a divisió, 221 brigada mixta, tercer batalló, defensa l’en-
trada. A Rafel Ribot i Rius, un noi de la lleva del xumet, juntament amb 30 sol-
dats més, els tocava aquell dia defensar la carretera quan, de sobte, els tancs els 
atrapen i surten corrents. En Rafel és disparat per un soldat regular, en surt il·lès 
però és detingut entre el Serrat dels Lladres i el Serrat del Puigmal. L’escorcollen 
en busca d’objectes de valor, li prenen el capot, les sabates i la documentació. La 
posen en un sarró i és conduït cap a Tona.

Els soldats, continuen pujant, i es troben a Joan Arumí Piella, en Crosta, que 
alertat per l’entrada surt de Vilacís de Munt per avisar la família. El maten. Se-
gurament, per buscar objectes de valor. Es diu que el maten amb una forca, però 
devia ser amb la punta de la vaioneta. És la segona víctima de l’entrada de les 
tropes franquistes.

Arriben a Taradell, i després de prendre el control dels punts estratègics, fà-
briques i ajuntament, fan parada a La Plaça, després anomenada Plaça Dos de 
Febrer. Segurament descansen, però al mateix temps és un avís a la població: 
són allà i han guanyat. Allà no disparen, ja han disparat prou i ho tornaran a 
fer. La plaça s’omple de badocs, la població està exhausta. Alguns perceben que 
no ha arribat la pau, sinó la repressió. Si ens fixem en les paraules que va pro-
nunciar el president provincial de Tarragona, Fontana i Tarrats, són la màxima 
expressió de que qualsevol pot ser assenyalat: “en ausencia de los titulares, ten-
dremos que fusilar a los suplentes”. I això és el que faran.

Reunides a la plaça, hi ha les dues tropes, no es barregen entre ells, tenen 
l’ordre establert. I de sobte, corren les notícies que han matat a en Crosta. Tal 
com relata en Josep Campos i Avillar, que durant la guerra va estar establert a 
Taradell, es va produir un silenci quan diversos oficials fan formar als soldats 
marroquins. L’oficial en treu un de la fila i el posa el bell mig de la plaça i el fa 
agenollar. El van castigar a cops de vara davant de tothom i després va lliurar-lo 
perquè tornès al grup. Un càstig que era exemplar al mateix temps per tota la po-
blació. Més tard, van regalar llaunes de sardines a la gent per guanyar-se adep-
tes i aconseguir informació. La plaça va quedar dividia en dos, al costat esquerre 
els marroquins i a la dreta els oficials.

A la mateixa plaça, al pis on havien dormit els republicans, encara hi havia un 
soldat amagat. Al pis de sota hi havia una família amb dues dones i tres nenes. 
Dones valentes que van ajudar a nois desesperats. Aquest soldat republicà havia 
marxat en retirada, però va tornar i els demanà si el podien amagar, ja que ell no 
era d’aquí i no es coneixia els camins. Aquestes dones el tenien amagat sota el 
llit, a la mateixa plaça on hi havia els franquistes.
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L’exèrcit franquista havia de continuar cap a Santa Eugènia de Berga. Al bosc 
d’El Ricart troben en Marcel Casellas Vilà, de 18 anys i veí d’Esplugues de Llo-
bregat. També formava part de la 74a Divisió, com en Rafel Ribot. En Marcel és 
afusellat. Doroteo Marco Yuste, de 38 anys i de la mateixa brigada és mort al ma-
teix lloc: “disparo de arma de fuego y heridas producidas por golpes de machete”. 
I un tercer noi que no sense identificació. Tots tres són enterrats al cementiri 
de Taradell. A sobre, els deixen la documentació de Rafel Ribot. Segurament 
per això, la víctima que va indocumentada –perquè també li van prendre els 
papers– és identificada com a Rafel Ribot. Un cop més, crear mal a l’enemic, 
confondre els morts. Rafael Rius ens ho explica així: “El dimecres dia 1 de març 
un empleat de l’Ajuntament de Barcelona es presenta a casa meva portant un  
comunicat de l’Ajuntament de Taradell, i els informa de la meva mort.”

En l’avenç de les tropes franquistes Rafael Llastanós Viadiu, de 19 anys, mor 
a les rodalies del Generó. Estava emboscat i el van trobar. A ell, després de la 
Guerra, a Vic, el declaren caído por Dios y por España. Cinc dies després, el 7 de 
febrer, mor Luis López Blasco, “víctima de la lucha en batalla entre nacionales y 
rojos” al pla de Vinyaclosa. Al setembre trobaran un altre cos sense documenta-
ció: porta 7 mesos mort.

Però aquí no s’acaben els morts, la repressió continua. El vint-i-u de febrer de 
1939 30 homes són cridats a l’Ajuntament i conduïts a la presó de Vic, d’on més 
tard sortiran cap a la presó Model de Barcelona. I la repressió segueix sense atu-
rador. Ara és la repressió de la vergonya, la de marcar els perdedors: els expulsen 
de casa seva, els criden pel carrer com a fills de rojos, els rapen, els deixen sense 
feina i es cuiden que ningú els en doni.

Tos aquests petits grans herois tenen nom, família i alguns d’ells fills. A Ta-
radell tenim un llistat elaborat per Josep Miret, de més de 90 persones. No im-
porta el bàndol, ni la circumstància. Si es vol, es una freda relació de noms, tot 
i que no totes tenen nom. Son taradellencs de naixement, de veïnatge, o passa-
volants. Nois molt joves, i gent ja gran, casats i amb fills, desapareguts al front o 
a la rereguarda.

Aquest ha estat un període convuls de la nostra història que s’ha intentat si-
lenciar i que ha marcat a vàries generacions.

Míriam Martínez 
Regidora de Cultura i Patrimoni
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Obertura d’una aula d’estudi a la 
Biblioteca Antoni Pladevall i Font

A petició dels alumnes de l’Institut de 
Taradell, l’Ajuntament la Biblioteca ha-
bilitaren el passat gener la Sala Lluïsos 
del Centre Cultural Can Costa i Font per 
poder estudiar. Aquest servei està dis-
ponible en època d’exàmens de les 8 del 
vespre a les 12 de la nit, entre setmana, i 
de les 4 de la tarda a les 9 del vespre els 
caps de setmana.

Si bé anteriorment s’havia habilitat 
tal sala amb la mateixa finalitat l’època 
de preparació de les PAU, enguany s’am-
pliaren les dates durant les quals la sala 
romandria oberta, per tal que pogués 
servir també per a preparar avaluacions  
parcials i finals: del 21 de gener al 21 de fe-
brer; del 2 de març al 27 de març, i del 20 
d’abril al 18 de juny. Tanmateix, el confi-
nament ordenat amb el decret de l’Estat 
d’Alarma ha impedit el gaudi d’aquesta 
aula d’estudi la majoria de jornades.

1r Premi Anastasi Aranda al millor 
treball de recerca de batxillerat

El passat mes de març sortiren les bases 
de la convocatòria del 1r Premi Anastasi 
Aranda. Aquest premi és la transforma-
ció del Premi Ajuntament de  
Taradell (celebrat en deu ocasions) en un 
nou certàmen que igualment premia al 
recerca dels alumnes de batxillerat però 
que, enguany, suma els ajuntaments de 
Santa Eugènia de Berga, Seva i Viladrau 
(els municipis dels quals principalment 
es nodreix l’Institut de Taradell) com a 
impulsors també del premi.

El premi pren el nom d’Anastasi Aran-
da, un mestre fortament reprimit pel 
franquisme que exercí a Taradell de 1933 
a 1939, etapa que acabà amb una condem-
na de quinze anys de presó –sorgida d’un 

procés judicial mancat de tota garantia– 
la qual comportà que fos donat de baixa 
com a mestre nacional. Hi ha, però, més 
canvis: 

1. Atesa la baixa participació de les da-
rreres edicions del premi atribuible al 
fet que les bases admetien tan sols tre-
balls centrats en Taradell, en aquesta 
ocasió s’ha donat total llibertat quant 
a llur temàtica, si bé tindrà una con-
sideració positiva sobre la resta aquell 
treball que tracti un tema d’àmbit local.

2. La col·laboració dels altres tres ajun-
taments ha permès doblar el premi, 
passant de 600 € a 1.200 €, que su-
posa una ajuda prou significativa per 
a l’alumne premiat. No obstant això, 
cal remarcar que hi ha la possibilitat 
que es lliuri un segon premi ex aequo, 
repartint-se la dotació entre dos guan-
yadors.

3. El termini de presentació dels tre-
balls ha tingut lloc poc abans de la 
primavera, època durant la qual la ma-
joria d’estudiants han acabat ja el seu 
treball de recerca. El lliurament del 
premi, per motius sanitaris, s’ha acabat 
posposant al dissabte 19 de setembre.
 

EDUCACIÓ
Acció Municipal
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Abastiment de recursos informàtics 
als alumnes que no en disposaven

El tercer trimestre del curs escolar no 
s’ha desenvolupat amb normalitat, de 
forma presencial. Així, seguint les direc-
trius del Departament d’Educació, tant 
les escoles com l’Institut de Taradell han 
hagut de plantejar un sistema telemàtic 
per que les avaluacions poguessin dur-se 
a terme. Com que no a totes les cases hi 
ha ordinadors i internet, l’Ajuntament 
ha abastit de recursos informàtics els 
alumnes que no en disposaven i que no 
haurien pogut seguir el curs escolar de 
cap manera. Això es va poder fer amb el 
suport de l’AMPA de l’Institut de Tara-
dell. El 15 d’abril es va fer una crida per 
aconseguir els equips informàtics que 
calien. Es recaptaren en pocs dies tots 
els ordinadors i tauletes necessaris, i es 
distribuïren als domicilis corresponents 
mitjançant Serveis Socials i el grup de 
voluntaris sorgit amb motiu de la pandè-
mia.

Impuls d’un casal d’estiu municipal 
i ajudes econòmiques per a entitats

Els casals de lleure estivals també s’han 
vist afectats pel Coronavirus, sobretot pel 
cost addicional que comporta l’obligació 
de desplegar totes les mesures sanitàries 
encaminades a minorar el risc d’enco-
manament en el si d’activitats d’aquesta 
mena.

Fins ara la iniciativa privada havia sa-
tisfet la demanda de casals estivals de 
lleure a Taradell, raó per la qual l’Ajun-
tament no havia tingut la necessitat 
d’impulsar-ne. Ja durant el mes de maig 
s’informà a les entitats que habitualment 
organitzaven aquestes activitats de lleu-
re sobre l’interès de l’Ajuntament que hi 
hagués prou oferta per a cobrir les ne-
cessitats de la població, i que cap infant 

en quedés fora per raons econòmiques o 
organitzatives. Només el Parc d’Esports 
de Taradell i l’AMPA de l’Escola El Gurri 
–a banda d’altres propostes estrictament 
privades–, tenien previst oferir casal, amb 
60 i 30 places, respectivament; es can-
cel·laven, per tant, els casals de l’AMPA de 
l’Escola Sant Genís, la Casa de Colònies 
Can Pic, la UE Taradell o el Club Patí Ta-
radell.

Des de la Regidoria d’Educació es féu 
una enquesta electrònica per a valorar 
l’interès a portar la quitxalla a algun casal 
(i quantificar si l’oferta de casal podria ser 
insuficient), la qual va ser contestada afir-
mativament per més de 200 famílies. Per 
tot això, l’Ajuntament va decidir impulsar 
un casal d’estiu, del 29 de juny al 31 de ju-
liol en l’horari de 9 a 1 del matí, a l’Escola 
Les Pinediques. Adreça a quitxalla de 3 a 
12 anys, s’ha donat preferència els empa-
dronats a Taradell, i el preu es va fixar en 
30 € per setmana i infant. 

Paral·lelament i per afavorir la partici-
pació en els altres dos casals organitzats 
al poble per entitats, per primera vegada 
l’Ajuntament de Taradell ha donat una 
ajuda econòmica a l’AMPA de l’Escola El 
Gurri i al Parc d’Esports de Taradell.
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Recuperació de  
la memòria històrica

En motiu del dos de febrer, data de 
l’entrada de les tropes franquistes a Tara-
dell, es va portar a Can Costa l’exposició 
“Vencedors i vençuts”. Paral·lelament, 
des de l’Ajuntament s’ha impulsat, amb 
el recolzament del Departament de Jus-
tícia de la Generalitat, la possibilitat que 
els familiars de persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil o el Règim Fran-
quista, puguin localitzar-ne les restes. 
Així, adherint-se al Programa d’Identifi-
cació d’ADN, els familiars poden creuar 
les seves dades genètiques amb l’ADN de 
les restes que trobades arreu i establir-hi 
una relació de parentiu. Alhora, amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelo-
na, s’ajudarà les persones que cerquin el 
lloc d’enterrament dels seus desapare-
guts. Per accedir a aquests serveis cal di-
rigir-se a les oficines municipals.

La Font Gran, els orígens de Taradell 
com a espai de trobada

Darrerament s’està potenciant l’en-
torn de la Font Gran com lloc de trobada. 
Aquesta primavera s’hi havia de portar el 
cicle de músiques de Santa Llúcia però 
no ha estat possible pel Covid. En canvi, 
s’hi han pogut fer alguns actes del cicle 
Surt del niu i viu l’Estiu, com els tallers 
del Parc de les Olors i d’El Puntal Jove. 
Recuperar aquest espai històric per al 
seu ús en actes culturals és una prioritat 
d’aquesta àrea.

Recuperació 
del broc perdut

Des del març està en marxa la recu-
peració del broc en forma de lleó, perdut 
fa uns anys i que en el seu lloc s’hi posà 
una aixeta de llautó. Actualment el mot-
lle del nou broc ja s’ha realitzat, seguint 
el model dels brocs existents, i ara falten 
els treballs de foneria. Es preveu que el 
nou broc estigui instal·lat al setembre.  
A més, es vol fer que l’aigua de la font tor-
ni a rajar. A l’entorn s’hi han fet treballs 
de manteniment a la fusteria, substituint 
parts corcades o molt deteriorades i pin-
tant-la tota de nou.

Un estiu ben viu

Aquest any, després del confinament, 
s’ha potenciat la cultura portant-la a di-
versos racons de la Vila. El cicle “Surt del 
niu i viu l’estiu” ha permès que la cultura 
fos viva als carrers i present en escenaris 
diversos, com la Placeta Muriel Casals, La 
Plaça, La Plaça de les Eres o El Pujoló. Han 
sigut actes populars, per obrir la cultura a 
tothom, de petit format i de tipologia di-
versa: música, humor, titelles tallers… i 
s’ha comptat amb la participació del Parc 
de les Olors i d’El Puntal Jove.
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Rutes pel patrimoni taradellenc

Entre els dies 6 i 18 d’agost va tenir lloc 
a la nostra vila un cicle de rutes sota el 
nom genèric de ‘Cultura en marxa’ amb 
l’objectiu de donar a conèixer les diver-
ses realitats culturals presents al centre 
de la Vila i les seves envistes. La primera 
d’elles, ‘Pedres i Versos’ (6 d’agost, amb 
Laia Camprubí i Antoni Pladevall), es va 
dedicar al patrimoni local i les seves re-
lacions poètiques amb autors com Joan 
Vilacís, Carles Riba, Clementina Arderiu 
i Joan Oliver-Pere Quart.

La segona, ‘L’aroma de Taradell’ (7 
d’agost, amb Mireia Morals i Esther So-
lans, del Parc de les Olors), mostrava les 
qualitats de diferents plantes aromàti-
ques i la seva vinculació històrica amb 
certs espais del nucli urbà. Els ‘Hàbitats 
de Taradell’ (11 d’agost, amb Quim Auma-
tell), va ser la tercera ruta, que recorria els 
diversos hàbitats naturals de la zona est 
del municipi; La quarta, ‘Un tast de Mai-
mir’ (12 d’agost, amb Laia Miralpeix, de 
l’Arxiu Fotogràfic), feia un repàs a algu-
nes escultures creades per l’artista local 
Josep Ricart i Maimir a Taradell. 

La cinquena ruta, ‘Clementina Arde-
riu’ (13 d’agost, amb Marta Ramírez i Cin-
ta González), se centrava en el llegat líric 
de la poetessa, que va estiuejar a la Vila 
els anys 1947 i 1948 amb el seu marit, Car-
les Riba. La sisena, ‘Geologia de Taradell’ 
(17 d’agost, amb Ceci Cuenca), explicava 
el substrat que determina la mena d’or-
ganismes que hi habiten i on s’assentaren 
les construccions humanes taradellen-
ques. Per acabar, la setena ruta, ‘Petjades 
de bandolers’ (18 d’agost, amb el Centre 
Excursionista), passava pels escenaris 
reals on, entre els segles XVII i XIX es pro-
duïren diverses peripècies i episodis de 
sang protagonitzats per en Toca-Sons i 
altres bandolers.

 

Avança el projecte de la segona  
pista del Pavelló Municipal

El compromís de construir una sego-
na pista adjacent al Pavelló Municipal 
del Pujoló tira endavant. Des de l’inici del 
mandat el regidor d’Esports, Lluís Rodrí-
guez, ha treballat per fer avançar el pro-
jecte. La tardor de 2019 ja es va aconseguir 
que la Diputació elaborés un esborrany 
per conèixer exactament les necessitats 
físiques.

A partir d’aquí es van entaular nego-
ciacions amb el propietari de la finca 
afectada per usos esportius, segons cons-
ta al Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal aprovat el 2010. Finalment, el passat 
23 de juliol, el Ple va votar per unanimitat 
aprovar l’expropiació de la finca de l’Av-
da. Jacint Verdaguer, 30, per tal de poder 
fer l’ampliació projectada. El just-i-preu 
que es va establir és de 122.414,57 €, a pa-
gar el 31 de desembre de 2022.

La possessió del terreny permetrà a 
l’Ajuntament demanar una subvenció a 
la Diputació dins del Pla General d’Inver-
sions 2020-2023 per fer front a part del 
cost de l’obra. El projecte preveu inicial-
ment una pista lateral a l’actual pavelló, 
paral·lela a l’avinguda. Aquesta infras-
tructura, llargament reclamada per les 
entitats, ha de permetre ampliar els ho-
raris d’entrenament, actualment sobre-
ocupats i que obliguen a negociacions 
intenses entre els diferents clubs impli-
cats, ja que hi ha coincidència de neces-
sitats.

Aquestes rutes es poden  
consultar  en un mapa en línia a 
taradell.cat/rutespatrimoni.
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Joventut engrescada i solidària

Una de les preocupacions de l’àrea de 
Joventut és aconseguir que el jovent s’im-
pliqui plenament en l’activitat municipal 
i que participi en les activitats que s’orga-
nitzen. Aquesta implicació l’hem pogut 
observar amb la crisi del Covid-19. La so-
lidaritat de la gent jove es va constatar de 
seguida amb l’organització d’un grup de 
voluntariat, fent diferents tasques de su-
port a les persones més vulnerables, com 
portar-los la compra, anar a la farmàcia, 
trucar-les per saber com es trobaven i 
combatre així la solitud i les pors.

Campanya de prevenció  
de riscos per Carnaval

Sota el lema “Viu la Festa a Taradell! Di-
verteix-te sense passar-te!” es van portar 
a terme diverses accions per a la reducció 
de riscos derivats del consum de substàn-
cies, per prevenir la violència sexual en 
els espais d’oci i fomentar de la convivèn-
cia. Així, amb el suport de la Mancomu-
nitat la Plana es va elaborar un document 
per sensibilitzar i conscienciar  les famí-
lies, distribuint-lo casa per casa, al blog 
de l’AMPA de l’INS Taradell i per xarxes 
socials.

Igualment, es va distribuir l’horari de-
tallat de cada acció, espai i horari del Car-
naval, explicant els dos lavabos d’ús pú-
blic que es van posar al llarg de la rua i es 
va informar sobre els quatre recursos que 
es van disposar (Guàrdies Municipals, 
agents de seguretat, i Creu Roja a El Pun-
tal) en cas de veure o patir una agressió 
sexista. Així mateix, a la concentració de 
carrosses i al fi de festa es van reproduir 
àudios rebutjant les violències masclis-
tes. També es va distribuir aigua gratuïta 
a la barra.

La valoració final va ser positiva ja que 
hi van haver intervencions dels equips de 
seguretat contractats expressament però 
sense incidents rellevants i amb un am-
bient general menys descontrolat i més 
agradable que en les darreres edicions.

JOVENTUT I IGULATAT
Acció Municipal

Projecte Fem-ho Jove 2020:  
taradelleja!

El projecte ha combinat 3 accions per 
implicar el jovent en la millora del muni-
cipi, tot fomentant el coneixement del po-
ble i la realització d’activitats a Taradell. 
Així, s’ha treballat en comunitat per pin-
tar un mural a la paret del Pipican (darre-
re l’Institut) per fer l’espai més acollidor, 
ja que hi havien moltes pintades incon-
nexes al mur del pati de l’Institut. També 
s’ha donat suport a la recollida de barba-
lló, per tenir més coneixement de les her-
bes aromàtiques que tenim a la Vila, i s’ha 
fet banderoles de roba per l’Envelat Festa 
Major, disminuint així els residus.

Altres accions han promogut el co-
neixement del patrimoni cultural i his-
tòric del municipi, com la visita guiada al 
Mas Bellpuig per conèixer el camí de l’ai-
gua, o la gimcana històrica organitzada 
per l’Arxiu Fotogràfic de Taradell, que ex-
plicava com el poble va viure la dictadura 
franquista, amb els canvis de noms de les 
vies públiques, l’obligatorietat de parlar 
en castellà, l’organització feixista...
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Sopar anual d’entitats

A diferència d’altres anys, aquest any 
es va fer a l’hivern amb un gran nombre 
d’assistents. S’hi va projectar un repor-
tatge amb fotografies i vídeos de totes les 
activitats organitzades per les entitats i 
associacions del poble durant el 2019.

Grup de treball per Festa Major

Durant els mesos del Covid s’ha creat 
un grup de treball amb les entitats que 
col·laboren i participen a la Festa Ma-
jor per programar conjuntament la 
Festa i adaptar-nos a la situació actual 
mitjançant reunions periòdiques i con-
tacte constant.

El Carnaval Infantil canvia de format

Aquest any, després de molts anys 
sense fer-se, es va organitzar de nou una 
cercavila pels carrers del poble amb tots 
els nens i nenes participants. La Reietona 
Carnestoltes va dinamitzar la rua i poste-
riorment va fer el pregó acompanyat d’un 
berenar popular. Finalment, l’actuació 
musical amb el grup La Belluga va tancar 
l’activitat.

ENTITATS
Acció Municipal

Prevenció al Carnaval

Pel que fa al Carnaval adreçat al públic 
jove i adult, aquest any va canviar d’imat-
ge i es va fer una campanya de prevenció 
per prevenir i reduir riscos derivats del 
consum d’alcohol, comportaments in-
cívics i violències sexistes. Així els dies 
previs a la rua del dissabte 29 de febrer, 
es van impulsar accions de sensibilització 
adreçades als joves i a les famílies. També 
es va dotar un ampli dispositiu de segure-
tat per garantir una festa cívica i popular. 

Un Sant Jordi confinat

Per la diada de sant Jordi, en ple estat 
d’alarma, des de l’Ajuntament es va con-
vocar un concurs de fotografia popular a 
través de les xarxes socials, amb un gran 
èxit de participació. El premi va ser un val 
per comprar llibres a les dues llibreries 
del poble. El jurat va estar format per Mar 
Espinàs, Rita Sañé i Berta Camprubí. La 
bona rebuda de la població anima a ce-
lebrar-ne una nova edició de cara a l’any 
vinent.

Torna la revetlla de Sant Joan

Després d’anys sense fer-se, el passat 23 
de juny es va organitzar la primera revetlla 
popular de Sant Joan. L’entitat Taradell.
com va impulsar i una Re(co)vitlla Popu-
lar adaptada a la situació de pandèmia del 
Covid-19. Es va celebrar a l’Espai 1 d’octu-
bre, després de la tradicional rebuda de la 
Flama del Canigó als jardins de Can Costa 
la mateixa tarda. Els participants es van 
dur el sopar de casa i van estar acompan-
yats del grup musical Cantamanyanes.  
Es va mantenir una separació física entre 
les colles respectant les mesures de segure-
tat. La intenció és continuar aquesta festa i  
seguir celebrant-ne més edicions i po-
der-la consolidar.
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Aprovat el Reglament Intern  
de la Guàrdia Municipal

Recentment es va aprovar el Regla-
ment dels Guàrdies Municipals. En no 
arribar als 10.000 habitants Taradell  
no està obligat a tenir un cos de Policia 
Local, molt costós tant econòmicament 
com en organització interna. Per això la 
seguretat s’atribueix al cos dels Mossos 
d’Esquadra.

Aquest document regula la denomina-
ció, funcions, organització, formació, rè-
gim estatutari i les formes de col·labora-
ció i cooperació amb els diferents cossos 
de seguretat, cosa que fins ara no estava 
regulada. Així es posa una mica d’ordre 
al funcionament del cos, ja que ara tenen 
un marc d’actuació reglamentat, amb el 
qual tothom pot conèixer quines són les 
funcions i atribucions del guàrdies. La 
idea era fer un text concret i que es pu-
gui complir: en vuit pàgines queda reco-
llit l’esperit i l’actuació que ha de regir les 
seves actuacions, que és promoure i fer 
possible la convivència i el civisme entre 
la ciutadania.

La Guàrdia Municipal té encomanades 
les funcions de custòdia i vigilància de 
béns, serveis i dependències municipals; 
ordenar i regular el trànsit al nucli urbà; 
auxiliar al ciutadà i participar en la pro-
tecció civil i vetllar pel compliment dels 
reglaments, ordenances, bans, resolu-
cions i d’altres disposicions municipals, 
ja que són agents de l’autoritat.

Aquest estiu, tal com es va pressupos-
tar, s’ha pogut dotar de dobles vigilants en 
els torns de tarda i nit, la qual cosa reper-
cuteix en un millor servei a la ciutadania, 
just en la situació excepcional que es viu 
per la pandèmia de la Covid-19. Durant el 
confinament la tasca d’auxili a la ciutada-
nia per part dels Guàrdies Municipals va 
ser molt intensa i agraïda. 

Precisament un mes abans de l’Estat 
d’Alarma, que ho va canviar tot, s’havia 
posat en marxa el quadrant intern de 
tasques setmanals de la Guàrdia Munici-
pal, promogut pel regidor de Governació, 
Lluís Rodríguez, per propiciar un servei 
més ajustat a les necessitats del poble 
amb la màxima eficiència.

Conveni per al control i prevenció 
de les poblacions de coloms  
domèstics

La sobrepoblació de coloms és un pro-
blema d’àmbit sanitari a molts entorns 
urbans. Taradell no n’és una excepció. 
Aquestes aus han proliferat els darrers 
anys –en part perquè hi ha persones que 
els dóna menjar al carrer, tot i estar prohi-
bit– per la qual cosa es feien accions con-
cretes de forma puntual.

Aquest 2020 s’ha signat un conveni de 
tres anys de durada amb l’empresa Gestió 
de la Biodiversitat, SL, per un cost anual 
de 1.360 €, per tal de fer-ne una gestió 
adient i evitar els problemes que compor-
ten aquests animals. La proposta planteja 
un seguit d’accions correctives i preventi-
ves per a donar la continuïtat i coherèn-
cia que necessita aquesta espècie, a més 
de les accions puntuals que ja es portaven 
a terme fins ara quan algú ho requeria. 

Dintre de l’actuació primer es fa un 
cens i després es faran captures intermi-
tents durant l’any per a disminuir en un 
70% la població de coloms del nucli urbà. 
Finalment es farà un informe dels resul-
tats de les captures, tot seguint la norma-
tiva vigent.
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Control i atenció als 
animals de companyia

El control de les colònies de gats i 
l’atenció de gossos perduts és una respon-
sabilitat municipal. Per fer-ho de forma 
adequada, des de la Regidoria de Gover-
nació es va promoure un nou conveni 
d’atenció veterinària per atendre aquests 
animals i evitar-ne la proliferació. També 
s’està treballant amb el Consell Comar-
cal per buscar la millor fórmula de gestió 
dels animals de companyia abandonats o 
perduts. El 7 d‘octubre de 2019 la Junta de 
Govern va aprovar la pròrroga del Conve-
ni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Taradell, el Consell Comarcal d’Osona i 
l’Associació per a la defensa dels animals 
d’Osona, que datava del 19 de juliol de 
2012, fins al 31 de desembre de 2020.

Actualment Altaia Veterinaris, SL pres-
ta el servei d’atenció 24 hores, amb un 
cost anual adjudicat de 4.438,54 €. El pro-
cediment, quan es troba un gos al carrer, 
és avisar als Guàrdies Municipals, que li 
llegeixen el xip i en busquen la propietat. 
Si no esta xipat, es porta a les gàbies de la 
deixalleria i finalment s’entra –pel conve-
ni que hi ha amb el Consell Comarcal– a 
la Protectora d’Animals d’Osona, a Gurb.

Recordem que és obligatori censar 
els gossos i gats al Registre de l’Ajunta-
ment per incloure’ls al Cens d’Animals 
de Companyia de Catalunya. Han d’estar 
degudament xipats i també vacunats. A 
més s’han de seguir les ordenances mu-
nicipals i no embrutar la via pública, sota 
pena de sanció de 100 a 400 €. Actual-
ment a Taradell tenim censats poc més de 
1.000 gossos. En el cas de gossos poten-
cialment perillosos l’Ajuntament tramita 
la llicència per poder-los tenir a casa i en 
fa un estricte seguiment.

Pensant també en el benestar de les 
mascotes, el passat mes de novembre es 
va habilitar –de forma provisional, ja que 
l’espai ha d’acollir la futura Ronda Mont-
serrat– el terreny adjacent a l’Institut 
com a pipican, per tal que els gossos de 
persones que no el poden dur al bosc, pu-
guin córrer lliurement, mentre s’estudien 
altres ubicacions per a fer un parc caní.

Des de la societat civil, el desembre de 
2018 animalistes de Taradell van cons-
tituir l’entitat Veu Animal, formada per 
diferents voluntàries amb la prioritat 
d’aconseguir el benestar dels animals, 
i col·laboren diligentment en aquesta 
tasca de protecció dels animals de com-
panyia. Tenen un grup de Whatsapp 
anomenat Brigada Veu Animal que actúa 
en situacions d’emergència. La seva pri-
mera acció pública va ser una recollida 
de més de 300 signatures, l’estiu de 2019 
per demanar que s’actués davant dels ani-
mals perduts al poble, i que l’Ajuntament 
cobrís aquesta necessitat, com s’ha fet 
amb l’adjudicació del servei de 24 hores.

Alhora, es cuiden de de la gatera –
que s’ha de canviar d’ubicació ja que és 
sota del pont de la variant i no s’adapta 
a la normativa de carreteres– de donar 
menjar als gats (el cost del pinso va al 
pressupost municipal), i de vetllar per les 
seves condicions de vida. Altres activitats 
són controlar els exemplars i fer-los este-
rilitzar, vacunar o diagnosticar per tal que 
no tinguin cap malaltia contagiosa, ja que 
hi ha encara colònies de gats importants 
descontrolades que requereixen una so-
lució.
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Alcaldia oberta

Des de començaments del mandat el 
despatx de l’alcaldessa, Mercè Cabanas, 
ha estat obert durant dues hores els dies 
feiners. Durant aquest primer any, tenint 
en compte que no s’ha pogut realitzar el 
servei a causa de la pandèmia de la Co-
vid-19, durant aproximadament tres me-
sos, s’ha atès més de 180 visites.

En un inici, l’horari d’aquest servei 
era diari i va tenir una gran acollida. El 
cap d’uns mesos, l’afluència de visites va 
disminuir considerablement. Per aquest 
motiu a finals de juliol s’ha fixat un nou 
horari d’alcaldia oberta, que és el següent:

Dimecres 11 — 13 h.
Dijous 17 — 19 h.

Essent un servei d’atenció als ciuta-
dans per a facilitar l’accés i els drets a la 
informació i a la participació, pot acu-
dir-hi tothom sense cita prèvia –havent 
de guardar torn d’espera en cas que altres 
persones estiguin sent ateses– i exposar 
de manera directa les seves inquietuds i/o 
demandes.

El despatx de l’alcaldessa està situat 
al segon pis de la Casa de la Vila (C/ de la 
Vila, 45). Per accedir-hi fora de l’horari 
en que l’ajuntament és obert, cal trucar 
a l’intèrfon situat a la porta d’entrada. 
En qualsevol cas, per demanar dia i hora 
fora d’aquest horari podeu trucar al 938 
126 100 o bé enviar un correu electrònic a  
alcaldia@taradell.cat.

Retiment de comptes

El dijous 14 de novembre de 2019 tin-
gué lloc a la sala de plens de l’Ajuntament 
el primer acte de retiment de comptes 
de l’equip de govern; un acte informatiu, 
inèdit fins ara a Taradell, que tractà l’ac-
tivitat del govern municipal duta a terme 
fins a aquella data. El format d’aquest 
acte estava pensat per què els assistents 
poguessin formular preguntes a l’alcal-
dessa i els regidors sobre qualsevol aspecte  
relacionat amb la gestió dels afers públics 
de la Vila.

Amb la voluntat de celebrar un acte 
d’aquest tipus una vegada per trimestre, 
l’equip de govern tenia planejat repetir-lo 
a finals de març de 2020, però la pandè-
mia ha obligat a cancel·lar-lo. 
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El febrer del 2020 s’ha portat  
a terme l’enderroc de Can Serdà

Les obres per aterrar la casa situada al 
número 41 del carrer Sant Sebastià, just 
a la Plaça de les Eres, coneguda com Can 
Serdà, s’han executat durant el febrer 
del 2020. Després de diversos endarre-
riments, primer a causa de la presència 
d’orenetes i posteriorment per les al·lega-
cions d’una veïna, finalment és visible un 
primer pas en la futura ronda de llevant.

 
Aquest enderroc, previst en el planeja-

ment general del municipi, ha de perme-
tre obrir el futur vial que ha de connec-
tar la Plaça de les Eres amb la ronda. El 
planejament també preveu la construc-
ció d’un edifici en el solar de Can Serdà 
en forma de tomba (túnel) per on passin 
els vehicles. Tanmateix, l’Ajuntament de 
Taradell té previst desenvolupar aquest 
espai sense cap edificació, guanyant visi-
bilitat cap a La Serra. La redacció d’aquest 
pla parcial d’aquest sector està previst 
que es desenvolupi en el proper any.

 
Provisionalment, el solar de Can Serdà 

serviria com a aparcament públic fins que 
no es pugui construir el vial. Prèviament, 
però, s’han d’executar diferents obres 
d’arranjament en el terreny per desti-
nar-lo a aquest ús provisional, les quals 
s’han vist posposades a causa de l’epidè-
mia de la Covid-19, i de les seves repercus-
sions econòmiques. 

Taradell rep dues Flors d’Honor a la 
gala Viles Florides 2019

El moviment Viles Florides, promogut 
per la Confederació d’Horticultura Orna-
mental de Catalunya (CHOC), va lliurar el 
passat divendres 27 de setembre les Flors 
d’Honor 2019, que són un reconeixement 
als municipis que treballen per la trans-
formació dels espais públics a través de 
l’enjardinament i la millora dels espais 
verds.

 
En aquesta gala, celebrada a Lloret de 

Mar, Taradell va rebre dues Flors d’Ho-
nor pel projecte Aromes de Taradell que, 
segons el jurat de Viles Florides suposa 
“apostar per un enjardinament sosteni-
ble a base d’aromàtiques, tant herbàcies 
com arbustos, que permeten un important 
estalvi d’aigua. A més, es promou l’ús de 
planta autòctona i el seu reconeixement, 
tot dotant-la de valor i recuperant-ne espè-
cies en perill d’extinció al nostre territori”. 

A l’acte hi van assistir l’alcaldessa, 
Mercè Cabanas, el Regidor d’Urbanisme, 
Sostenibilitat i Mobilitat, Joan Canó i la 
responsable del Parc de les Olors de Tara-
dell, Mireia Morales.
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Les mesures de pacificació del  
trànsit redueixen l’excés de velocitat 
en alguns carrers

Els elements de pacificació del trànsit 
rodat que s’han instal·lat a la ronda dels 
Vilademany, al carrer Ramon Pou i a la 
carretera de Balenyà han permès reduir 
l’excés de velocitat de manera conside-
rable. Per exemple, les dades analitzades 
del radar mòbil permeten comprovar com 
s’ha reduït del 12% a l’1% el nombre de ve-
hicles que excedeixen el límit de velocitat 
a la Ronda dels Vilademany.

Alguns dels elements de pacificació 
del trànsit rodat que ha col·locat l’Ajunta-
ment són coixins elevats, balises, i també 
s’han pintat les línies de separació entre 
carrils, els aparcaments i els espais de se-
guretat pels vianants. 

Cal responsabilitzar-nos entre tots a no 
superar els límits de velocitat en cap dels 
carrers del poble, no només en els punts 
on hi ha elements reductors. Amb tot, des 
del consistori es continuarà treballant 
per analitzar els punts més conflictius del 
municipi i buscar les solucions més idò-
nies per la seguretat viària.

Bonificacions en diferents impos-
tos als habitatges amb autoconsum 
fotovoltaic

Aquest 2020 s’han aprovat noves or-
denances fiscals que incorporen bonifi-
cacions per tal de fomentar la instal·lació 
d’autoconsum fotovoltaic als habitatges 
de Taradell. Així, les ordenances de l’Im-
post sobre Béns Immobles (IBI) i de l’Im-
post sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres (ICIO) s’han modificat per intro-
duir bonificacions per fomentar l’aprofi-
tament de l’energia solar.

En aquest sentit, a l’ordenança de l’IBI 
s’hi ha introduït una bonificació del 50% 
sobre la quota anual, amb un màxim en 
funció de la potència de la instal·lació fo-
tovoltaica. Aquestes bonificacions anuals 
poden arribar a ser de 550,00€ en el cas 
més favorable. D’altra banda, a l’orde-
nança de l’ICIO s’hi ha introduït una bo-
nificació d’entre el 75% i el 95% sobre el 
cost de l’impost corresponent a aquesta 
instal·lació, en funció de la potència de la 
instal·lació.   

L’Ajuntament de Taradell ha decidit 
incorporar aquestes bonificacions econò-
miques perquè vol promocionar l’auto-
consum d’energia renovables als habi-
tatges del municipi. D’aquesta manera el 
municipi de Taradell va fent camí cap a 
la sobirania energètica i cap a un model 
energètic més sostenible.

Es posa en marxa un servei de  
recollida de voluminosos porta a 
porta

L’Ajuntament de Taradell ha posat en 
marxa el nou servei de recollida de volu-
minosos porta a porta des del febrer del 
2020. Aquesta recollida de voluminosos 
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es dur a terme cada primer dimecres de 
mes. Aquest nou servei és complementari 
a la recollida de residus, i està pensat per 
les andròmines que tenen un gran volum 
com: sofàs, palets, portes sense vidre, 
mobles i mobles del jardí, matalassos, so-
miers o electrodomèstics grans, etc. An-
dròmines que la ciutadania no pot portar 
a la deixalleria per falta de mitjans. El ser-
vei està pensat només per a particulars i 
és gratuït.

Per disposar del servei, cal trucar a 
l’Ajuntament al telèfon 938 126 100 in-
dicant el tipus de voluminosos que es 
trauran, el nom, l’adreça i un telèfon de 
contacte. La data límit per apuntar-se a 
aquesta llista de recollida és el dimarts 
anterior al matí. De totes maneres, cal te-
nir present que aquesta llista és limitada. 
En cas d’estar completa, es prendrà nota 
de cara a la recollida del mes següent. A 
part, només s’acceptarà un màxim de 10 
embalums per habitatge, per evitar mals 
usos d’aquest servei.

Per tal que siguin retirats, els volumi-
nosos s’hauran de dipositar a la via pú-
blica davant la porta de casa abans de les 
6 del matí del dia de la recollida, ja que 
el servei de recollida no entra dins de la 
propietat.

Independentment del nou servei, els 
residus voluminosos es poden continuar 
portant a la deixalleria sense cost per als 
particulars a la deixalleria fixa ubicada 
al carrer del Ferriol, al Polígon Els Caste-
llets.

de Taradell. Així, les ordenances de 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·la-
cions i Obres (ICIO) s’han modificat per 
introduir bonificacions per fomentar 
l’aprofitament de l’energia solar.

Els alumnes de Les Pinediques i la 
declaració d’emergència climàtica

El mes de març els alumnes de quart 
de l’escola Les Pinediques han visitat 
l’Ajuntament de Taradell amb motiu de 
la Declaració d’Emergència Climàtica, 
on han estat rebuts per l’alcaldessa, Mer-
cè Cabanas; el Regidor de Sostenibilitat, 
Joan Canó; el Regidor d’Educació, Lleïr 
Pladevall; la Regidora Sílvia Puntí; i la 
Tècnica de Medi Ambient, Eva Codina. 
Aquesta trobada s’ha portat a terme arran 
d’una carta enviada per aquests alumnes 
a l’Ajuntament, en la qual sol·licitaven 
declarar l’emergència climàtica a escala 
municipal.

En primer lloc, els alumnes han fet 
una exposició oral cooperativa sobre què 
és el canvi climàtic, causes i conseqüèn-
cies, reunions i accions a nivell mundial 
portades a terme i una proposta d’accions 
per al municipi de Taradell, que engloben 
àmbits com residus, mobilitat, energia, 
consum responsable i aigua.

L’Ajuntament de Taradell, que ja en te-
nia la intenció, ha aprofitat aquesta siner-
gia per portar la Declaració d’Emergència 
Climàtica al ple del 5 de març 2020, la 
qual s’ha aprovat per unanimitat per part 
dels dos grups polítics. Cal recordar que 
l’Institut de Taradell va ser el primer a de-
clarar l’emergència climàtica a Taradell, 
ja fa uns mesos, a petició del seu alumnat. 
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Actualització de l’ordenança  
municipal de residus

L’incivisme s’ha convertit en una de 
les principals preocupacions de l’Ajun-
tament de Taradell i, els últims mesos, 
s’han intensificat les campanyes infor-
matives en aspectes com la gestió dels 
residus, tant domèstics com industrials. 
Per aquest motiu, el consistori ha deci-
dit actualitzar l’ordenança municipal de 
residus per adaptar-la als nous temps, ja 
que l’ordenança datava del 2006.

Així, la nova ordenança actualitza bà-
sicament els articles sobre l’àrea d’aporta-
ció i sobre les sancions. L’àrea d’aportació 
passa a anomenar-se àrea d’emergència, i 
es preveu instal·lar un control d’accés per 
millorar-ne el seu ús. En el cas de les san-
cions, aquestes s’han clarificat i simplifi-
cat i s’han classificat com a lleus, greus o 
molt greus. Les sancions lleus van dels 50 
€ als 300 €, les greus dels 301 € als 1.500 € 
i les molt greus dels 1.501 € als 3.000.

Aquests canvis en les sancions han de 
servir d’estímul per canviar el comporta-
ment d’una petita part de la població. Se-
gons la Regidoria de Sostenibilitat entre 
el 5 i el 10% de la població encara no fa 
la recollida selectiva i, ara s’espera que les 
multes serveixin com un incentiu perquè 
canviï la pràctica en la gestió dels residus, 
tant domèstics com industrials. I és que 
l’últim mig any s’han trobat moltes bos-
ses d’escombraries al mig de la via públi-
ca o a l’exterior de l’àrea d’emergència.

Millora la recollida selectiva a
Taradell durant el 2019

Segons les dades facilitades per la 
Mancomunitat La Plana, el municipi de 
Taradell ha millorat el percentatge de re-
collida selectiva i de recuperació de resi-
dus durant el 2019. Així, si el percentatge 
de residus reciclables (matèria orgànica, 
multiproducte, oli, vidre, voluminosos...) 
recollits els anys anteriors era del 81-83%, 
el 2019 va passar a ser del 86%. A més, 
d’aquests residus se n’han pogut recupe-
rar i reciclar un 75%, valor superior al dels 
darrers anys, que se situava entre el 71 i el 
73%.

Aquests resultats es deuen bàsicament 
a una major recollida de multiproducte 
(envasos i paper i cartó), de voluminosos i 
del servei de la deixalleria. Ara bé, aquests 
augments també han provocat que la ge-
neració de residus per càpita arribi a 1,16 
kg. per habitant i dia, superant la xifra 
dels 1,12-1,08 kg. per habitant i dia dels 
últims anys. Evidentment, aquest incre-
ment de la generació de residus per càpi-
ta no és una dada positiva, i per aquest 
motiu des de l’Ajuntament es reforçaran 
les mesures per fomentar la prevenció de 
residus entre la ciutadania.

La intenció és seguir millorant aquests 
resultats en els propers anys. Per això 
s’estan aplicant mesures en aquesta àrea: 
actualitzar l’ordenança de residus, regu-
lar l’accés i l’ús de l’àrea d’emergènciao 
modificar l’horari d’obertura de la deixa-
lleria.
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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
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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.
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Una primavera excepcional. 
Diumenge 1 de març

Ens conviden a un dinar familiar a la 
terrassa, veient El Pujoló, el Puig i el Clas-
car de Malla. Sol esplèndid de primavera 
en ple hivern. Els nebots se n’enriuen de 
la mascareta que porta, i la quarentena 
que fa, un familiar. Pocs dies abans havia 
tornat de les Filipines i va passar per l’ae-
roport de Hong-kong. La companyia aèria 
Air France li va fer unes recomanacions 
que va seguir al peu de la lletra: confina-
ment a casa 14 dies, l’ús de mascareta, 
distanciar-se de persones vulnerables i 
rentar la roba a part. Penso: tan de bo no 
ens arribi la pandèmia. Com ho farem? Si 
fins i tot les mascaretes estaven esgotades 
a finals de gener a les farmàcies!

Dijous 5 de març

Interessant i dinàmica visita d’alum-
nes de 4t de Les Pinediques, amoïnats 
per l’emergència climàtica. Els atenen el 
regidor de sostenibilitat, Joan Canó; la 
tècnica de medi ambient, Eva Codina i hi 
participa la regidora de l’oposició, Sílvia 
Puntí. Al vespre alguns dels estudiants, 
acompanyats de mares, pares o avis as-
sisteixen al ple on aprovem les seves de-
mandes. Com exposa el regidor d’ensen-
yament i participació, Lleïr Pladevall, 
l’acció és un bon exemple de participació 
democràtica directa. El propietari del 
Tint, Alberto Royuela, ve a la Casa de la 
Vila a denunciar, una vegada més i amb 
tota la raó, el vandalisme i destrosses que 
li han fet i la intenció de vendre’s la finca.

Divendres 6 de març

Al matí, Assemblea General de l’AMI 
(Associació de Municipis per la Indepen-
dència) al Casal de l’Espluga de Franco-
lí (Conca de Barberà), on es fa un record 
per les riuades mortals que van patir a la 
tardor. Retorno per carreteres locals fins a 

l’Eix a Tàrrega, paro uns minuts a Senan, 
una petitíssima vila florida. Som Dones 
celebra el Dia Internacional de la Dona 
amb diferents activitats a Can Costa. Hi 
destaquen l’exposició de i els monòlegs 
de l’actriu olotina …. sobre textos d’en … 
Ens fan reflexionar sobre les relacions 
humanes, sobre la importància de saber 
escoltar, de posar-nos al lloc de l’altre.

Dissabte 7 de març

Amb la regidora de Benestar, Lídia 
Alonso, assistim a les activitats pel 40è 
aniversari de la Llar dels Jubilats. Hi re-
trobem persones que feia anys que no sa-
ludàvem i ens adonem de les ganes que 
tenen de seguir actius. Els deixem ballant 
i cantant al Restaurant Goitallops.

Diumenge 8 de març

Concentració a la tarda a la Plaça de 
les Eres per anar a peu a la manifestació 
feminista de Vic. Hi ha molta gent, tot i 
ser diumenge al vespre i les informacions 
que corren sobre l’expansió de la pandè-
mia. No sé per quina raó no encaixo amb 
ningú, les mans, sempre les mans. Me’n 
vaig abans d’arribar al final i agafo un taxi 
fins a Taradell.

Dimecres 11 de març

Al migdia responc els dubtes de Som 
dones. Per les directrius que estan donant 
les autoritats sanitàries, hem d’anul·lar les 
Cuines del Món, programades per dissab-
te “ja que s’hi preveu molta gent”. Dinar 
d’alcaldes d’ERC a Vic. Hi ha preocupació 
per veure com evolucionen els esdeveni-
ments i per la falta de contundència i cla-
redat en les accions a seguir. Ens posem 
d’acord en mantenir-nos informats. A la 
tarda hi ha reunió del Consell d’Alcaldes 
d’Osona. Es fa llarguíssim. Important el 
que ens expliquen de l’Agència Catala-
na de Residus -a Taradell anem prou bé, 
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però hem d’anar millor-. Però l’aportació 
que més interessa és la que fa la responsa-
ble de l’ICS a la Catalunya Central, la dra. 
Remei Juncadella, tractant com afrontem 
la pandèmia. Precisament havia de venir 
a saludar-me a Taradell el divendres se-
güent. Ja no va ser possible: el desenca-
denament de l’Estat d’alarma és una rea-
litat i les visites es cancel.len. Comencen 
les trobades telemàtiques, sovint esgota-
doresproveïm si són de grup, per la màxi-
ma atenció que requereixen.

Divendres 13 de març

Dia clau. Teníem previst fer el segon 
acte de retiment de comptes, tal com ens 
vam comprometre, davant de la ciutada-
nia. I ho programàvem a la Font Gran, 
per retornar vida a un espai abandonat 
durant massa temps. Ens veiem obligats 
a anul·lar-lo. Des de Madrid han decretat 
l’Estat d’Alarma. No sabem ben bé com 
funciona, però ho aprendrem de pressa. 
Fem tancar establiments no essencials. 
Enviem una nota informativa de la Reso-
lució del DOGC als establiments afectats. 
Li ho comunico quasi a mitjanit a n’en 
Santi Estragués, cap de l’oposició, que 
ofereix la seva ajuda. 

Dissabte 14 de març

El paper de vàter s’esgota a les pres-
tatgeries o ni hi arriba, en algun cas amb 
discussió inclosa a la vorera del Bon Preu. 
Potser perquè ens parlen tant en termes 
bèl·lics, ens proveïm com si hi hagués un 
huracà o una batalla: aliments –carnis-
series que venen com per Nadal– diners 
en efectiu i el simbòlic paper de vàter. 
Tot és imprevisible i la nostra societat no 
hi està acostumada. Fem plans i volem 
acomplir-los. Que un virus ens ho aturi 
tot no ens havia passat mai: un desastre. 
Hi ha irritació, por, desconfiança i molta 
gent que pateix el confinament en soli-
tud o malaltia. La regidora de Benestar, 

la Lídia, de seguida es posa les piles per 
informar la gent gran i vulnerable de les 
raons per tancar serveis que per a ells són 
essencials, com la Llar dels Jubilats. I se-
gueix estant-hi al costat durant la crisi.

Diumenge 15 de març

La Residència de la Fundació Vilade-
many restringeix completament les vi-
sites, les sortides a l’exterior i les activi-
tats. I tanca completament el Centre de 
Dia. Però, sense que ningú no ho sàpiga, 
el virus ja hi ha entrat. Les professionals 
fan un sobreesforç per suplir o propiciar 
telemàticament el contacte dels familiars 
durant tota la crisi.

Dilluns 16 de març

Sense ni dir-nos-ho muntem un comi-
tè de crisi, mínim, per mitigar els riscos 
en aquells regidors que tenen familiars a 
cura. En Lluís, regidor de Governació; en 
Joan, regidor de Mobilitat i jo mateixa, a 
partir d’aquest dia cada matí a les 10 trac-
tem les novetats i prenem les decisions 
que considerem adients, com desinfectar 
els espais públics davant d’establiments 
essencials.

Parlem constantment amb tot l’equip, 
amb els que fem també reunions telemà-
tiques i comptem amb els tècnics que, 
o bé teletreballen, o estan unes hores a 
la Casa de la Vila, ja que hi ha uns ser-
veis mínims essencials al matí. Tothom 
col·labora amb eficiència i de cor. Inten-
tem mantenir informada la població, i en 
Toni, regidor de Comunicació, obre un 
canal de Telegram.

Comencem a fer autoritzacions per 
qui ha de sortir del municipi per causes 
motivades. Un divendres a la tarda me la 
demana un Policia Nacional a l’entrada 
sud de Vic. Un altre dia, la Guàrdia Civil 
davant de Ca l’Arumí, a Santa Eugènia de 
Berga. Inimaginable!

45

DIETARI D’ALCALDIA CONFINADA



COVID 19

Dimecres 18 de març

Tot i que primer havíem acordat 
anul·lar el mercat setmanal –tal com 
marcaven des de la Generalitat– la pro-
posta que va arribar-nos des dels page-
sos i pageses que venen directament els 
seus productes frescos i de proximitat, 
queixant-se que ells no poguessin parar 
i sí que poguessin vendre grans superfí-
cies, ens va fer tirar enrere. Amb totes les 
mesures de prevenció: guants, mascare-
tes, gel, tanques i la invaluable presència 
dels de Protecció Civil, el mercat de dime-
cres s’ha mantingut. L’excepcional situa-
ció va fer que el servei a domicili preval-
gués. A aquest servei s’hi van incorporant 
diferents establiments del poble.

Dijous 19 de març

Els rumors s’estenen, però no hi ha cap 
cas confirmat encara, malgrat que una 
veïna va ingressar a l’HGUV dilluns. Per 
això des de l’Ajuntament es demana que 
s’eviti difondre’ls i que es contrastin les 
informacions amb mitjans de reconeguda 
credibilitat. Ràdio Taradell, amb en Marc 
Güell, la Laia Miralpeix i en Joan Puig, fan 
el primer programa especial que més tard 
emetran cada tarda de dissabte durant el 
confinament i que és un punt de trobada 
únic per fer poble i informar-se durant el 
confinament

Dissabte 21  de març

Una usuària de la Residència agafa 
febre. Pocs dies després dóna positiu al 
PCR. El divendres 27 mor la primera re-
sident amb PCR positiu confirmat. Havia 
ingressat el dia 5 de març. El virus accele-
ra processos vitals. 

Diumenge 22  de març

Des de l’Ajuntament fem una carta 
d’agraïment i adhesió per tal que l’empre-

sa de Rubí, Robinhat, proporcioni al Grup 
de Cosidores Voluntàries la tela per fer 
més material hospitalari com bates, mas-
caretes, gorros o peücs. Més de 100 per-
sones ja s’hi afanyen amb una bona vo-
luntat més que encomiable, coordinades 
per en Carles Furriols, la Montse Cabanas 
i en Pau Rosique, entre d’altres. El camí 
del polígon de Rubí ja se’l coneixen els de 
Protecció Civil.

Dilluns 30 de març

L’alcaldia fa pública la situació al poble 
i el contagi dintre de la Residència i insis-
teix en la responsabilitat de tothom per 
evitar la transmissió comunitària. Des de 
l’ANC ens fan saber que tenen 600 masca-
retes cosides a mà per repartir a Taradell. 
Ens les lliuren el 8 d’abril i les repartim 
entre establiments essencials que estan 
oberts o aquí mateix a la Casa de la Vila i 
amb els Guàrdies Municipals. Són de roba 
i han anat molt bé per atendre les prime-
res necessitats. Tres mesos després enca-
ra se’n veuen pel carrer.

Dimecres 1 d’abril

La regidora de Benestar Social, la Lí-
dia i joves voluntàries comencen a trucar 
a gent gran de la que tenim el contacte. 
Sembla estrany que en el mon de la hi-
perconnectivitat sovint sigui tan difícil 
aconseguir un telèfon, o que la Llei de 
Protecció de Dades et deixi utilitzar-lo. 
En acabar el confinament una veïna tru-
ca, de bon rotllo, per queixar-se que no la 
vam contactar tot i tenir més de 80 anys. 
Quan aconsegueixo parlar-hi li comento 
aquestes dificultats de trobar un telèfon 
actual –ara ja no hi ha llistins públics– i 
que no ho sembla que tingui tants anys. 
Un element important durant la pandè-
mia: té molt bons veïns. El veïnatge su-
pleix en molts casos la família i fa més su-
portable el tancament. Anant al despatx 
em trobo al carrer de la Vila tres veïnes 
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fent-la petar des de llurs finestres! Però 
fa feredat el silenci, la falta de rialles de 
la canalla o els sorolls habituals del tragí 
diari.

Dijous 2 d’abril

La comissió Organitzadora de l’Home-
natge a la Vellesa, que es fa a mitjan juny, 
em demana si l’ajornem o l’anul.lem. Som 
del parer de deixar-lo per un altre any. Ho 
suplirem d’alguna forma, però no podem 
arriscar-nos amb el col·lectiu més vulne-
rable.

Divendres 3 d’abril

Seguim fent la Junta de Govern Lo-
cal, amb el secretari per via telemàtica. 
No parem d’aprovar llicències de petites 
obres: molta gent s’ha adonat que a casa 
li falta un repàs. I fem els pagaments pun-
tualment: no podem afegir neguit als qui 
ens han fet una feina.

Protecció Civil comença a repartir les 
targetes moneder per a famílies que ho 
necessiten. Els voluntaris també repar-
teixen dossiers de feines als alumnes de 
l’Escola Sant Genís i Santa Agnès que no 
hi poden accedir telemàticament. La cri-
da que es fa per aconseguir material in-
formàtic té una resposta superior a la de-
manda!

Diumenge 5 d’abril

Les desenes d’hortolans que hi ha al 
poble estan satisfets, els autoritzem a anar 
a l’hort encara que no sigui per sobreviu-
re econòmicament -com marca la norma 
publicada avui- sinó anímicament. A la 
Residència aprovem un Protocol de final 
de Vida, pel qual es dóna dues opcions als 
familiars de persones en estat terminal 
per acomiadar-se’n. Hem d’aconseguir 
el màxim de dignitat i caliu per malalts i 
familiars. No podem permetre que aquest 
sigui el virus de l’oblit.

Dimarts 7 d’abril

És un dia trist. Mai havien mort tres 
persones al poble el mateix dia. A la tris-
tesa pròpia del dol s’hi afegeix la falta de 
consol per part de la gent estimada. Les 
trucades se succeeixen i les paraules pre-
nen el lloc de les abraçades.

Dimecres 8 d’abril

Gestions a dojo per influir en que no 
tanquin el CAP de Taradell. Encara que 
l’atenció sigui telefònica ens convé man-
tenir-lo obert. Una de les doctores del 
CAP és la que, des de fa anys, porta l’aten-
ció mèdica a la Residència i hi cal tot el 
suport. Després d’hores d’informacions 
contradictòries, puc trucar-los el dia se-
güent per dir-los que des de Salut s’han 
tirat enrere i no el tancaran.

Disssabte 11 d’abril

Aquesta situació tan excepcional et fa 
pensar i repensar què podem fer per mi-
llorar el poble. Molts analistes insisteixen 
que la crisi ha fet sortir el millor de cadas-
cú. No ho crec. Diria que ha fet sortir els 
extrems: hi ha actituds més bondadoses 
que mai i n’hi ha de malvades. N’hi ha 
que comparteixen i n’hi ha que només 
competeixen. Quatre setmanes que es 
viuen molt diferent en un entorn agrada-
ble o en un de conflictiu. Fa por que qui 
més pateix se’n ressenti molt. Em trobo el 
fill d’una malalta i no sé pas com acom-
panyar-lo. Parlo amb la filla d’una víctima 
directa del virus i em trasbalsa: no s’ho 
esperaven, estava ple de vida i de projec-
tes, havia superat una malaltia. 

Dimarts 14 d’abril

Insistim que la nostra feina, com a 
Ajuntament, no és controlar, sinó pro-
tegir les persones. I que anirem prenent 
mesures per estar al costat dels més  
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vulnerables, amb rigor, responsabilitat i 
sense precipitacions.

Dimecres 15 d’abril

Truco a alcaldesses i alcaldes de po-
bles veïns que tenen alumnes a l’INS per 
agrair que col·laborin en el nou Premi de 
Batxillerat Anastasi Aranda, un mestre 
republicà represaliat pel franquisme. La 
regidora d’Hisenda, la Núria, està refent 
les partides del pressupost per fer front 
a la crisi. Comença a arribar material EPI 
amb comptagotes. Els experts insisteixen 
que depèn d’accions individuals de la ciu-
tadania evitar contagis. Debatem hores i 
hores de com ajornar el cobrament d’im-
postos; al final fem un nou calendari fis-
cal. Parlem d’abordar el desconfinament 
d’infants, però això trigarà… ha passat 
només un mes. Res no es repeteix, cada 
dia hi ha sorpreses, la rutina no és rutina. 
Mirem d’adaptar-nos…

“De mica en mica”, em diuen insistent-
ment pel carrer. Ens animen: quina que 
us ha caigut! Com serà el poble després 
d’aquesta situació tan excepcional? Hau-
rem extret allò important o, angoixats 
com estem encara, ens irritarem més? 
Tot trontolla, ja que ens és impossible 
imaginar el futur. Però des de l’equip, 
amb alguns que sempre veuen l’ampolla 
mig plena, seguim apostant pel futur, per 
aquest futur dels nadons que neixen ara 
mateix. I que són la nostra esperança i el 
nostre repte: no els podem fallar!
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La pandèmia que aquests dies està vivint la població ha tingut ja precedents 
anteriors. La gran diferència és que abans dels avenços científics s’acceptava 
amb resignació la vulnerabilitat i la mort inevitable. Amb aquesta última hem 
estat capaços de sacrificar una mica la prosperitat per salvar la població de risc. 
Però els virus, la forma més elemental de transmissió genètica, també ens aju-
den a adaptar-nos i a ser millors. Veiem-ne alguns episodis a Taradell.

A mitjans del segle XIV, enmig de les guerres de la corona catalano-aragonesa 
per mantenir el  domini del mediterrani, arriba la pesta negra. Aquesta pesta 
s’expandí a Europa des de l’Orient, deixant al seu pas una gran mortalitat. Ve 
pels canals comercials i té una gran incidència en les poblacions que tenen port. 
Barcelona no se’n escapa i s’estén pel territori català. Antoni Pladevall ens parla 
que és a partir del juliol de 1348 quan arriba a la plana de Vic. 

S’anomenava la pesta negra perquè els malalts s’enfosquien per culpa de l’es-
pessiment de la sang. Sorgien ganglis i èczemes a tot el cos i en poques hores es 
morien. Els cadàvers en molts casos eren abandonats al carrer i eren recollits 
en carros conduïts per homes embriacs. Hi havia la creença que els cossos que 
portaven grans quantitats d’alcohol, no eren atacats per la malaltia. 

A Taradell, com a altres poblacions, la pesta va deixar una gran crisi sobretot 
amb el despoblament. Molts masos del terme municipal van quedar deshabitats 
i això afectava les rendes del senyor. Per aquest motiu, Bernat Vilademany, que 
tenia en aquells moments funcions de batlle, feu una crida a la Sagrera per repo-
blar tots els masos. Era el 1352, quatre anys després de la pesta, i encara hi havia 
com a mínim 42 masos rònecs, buits. Tot i la crida, moltes d’aquestes cases de 
pagès no es van tornar a repoblar i moltes terres van quedar unides a la masia 
més pròxima.

Però sense anar tan lluny , mirem el segle XIX. Tal i com ens explica Josep 
Baucells i Reig, al llibre Taradell, passat i present d’una vila d’Osona, hi hagué 
diverses onades epidèmiques. El 1833, a partir del port de Barcelona, s’estén el 
còlera o pesta groga. La Reina va crear una Junta de Sanitat a totes les pobla-
cions. A Taradell diversa gent –metges, farmacèutics, paraires i comerciants– 
acorda en el ple de 1834 posar en marxa la Junta de Sanitat. Aquesta Junta es 
va reunir a la rectoria, ja que corrien notícies que l’Antoni Puigdollers, tintorer, 
havia caigut malalt, i acorden aïllar casa seva, El Tint de Baix. Sembla ser que 
només va ser un ensurt, però hi hagué diverses reunions d’urgència per em-
prendre diverses accions:

Primer, habilitar la casa Puigrampí com a casa d’observació mèdica. Segon, 
qui aculli un foraster o veí que passi per un paratge envaït pel còlera, haurà de 
passar quatre dies a la casa d’observació i en pagarà les despeses. En tercer lloc 
acorden que aquesta mesura també és aplicable a qui rebi objectes portats d’un 
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lloc afectat per la còlera. Quart, qui vingui d’un lloc sense còlera ha d’acredi-
tar-ho mitjançant un certificat o passarà quatre dies, o més, a l’esmentada casa. 
Cinquè, qui traspassi la barrera posada a l’exterior (d’una porta d’una casa afec-
tada) haurà d’entrar a la casa. Sisè, qui entri a dita casa, hi haurà de passar els 
dies marcats. En setè lloc exposen que el vigilant que consenti el pas a la casa 
serà reu segons les lleis vigents llavors. 

El dia 25 d’Octubre del 1834, la Junta descobreix que a la casa del paraire Joan 
Puig hi ha llana d’un matalàs procedent de Barcelona. La Junta de Sanitat ho 
denuncia a l’autoritat competent i la llana és requisada immediatament i acor-
den que tant el transportista com els residents a la casa siguin portats a la casa 
d’aïllament. Hi ha una excepció, que és la Maria Puig, que ha d’assistir a la nora, 
que és partera. 

Des de la Junta es redacta un ban en el qual es prohibeix importar llana de 
matalàs a la Vila i al seu terme, i deixant clar que qui ho faci perdrà la llana, ja 
que serà cremada, a més d’haver d’anar a la casa d’aïllament durant els quatre 
dies i pagant-ne les despeses. Aquesta crisi sanitària, però, va ser lleu, ja que la 
pesta groga no va arribar a Taradell, i no hi hagué cap defunció.

En canvi, l’any 1854 hi hagué un altre episodi de còlera, que se’n deia també 
morbo asiàtica. A Taradell hi va tenir incidència; es parla d’uns 40 morts. Es va 
haver d’habilitar un espai prop de Marenga, actualment ocupat per una central 
elèctrica, com a cementiri d’emergència. Els administradors de Sant Sebastià, 
en veure que el Vot del Poble a Sant Sebastià no funcionava, van proposar al rec-
tor, amb el vist i plau del bisbe, que es fes una renovació solemne del sant. El 24 
d’Agost de 1860 es fa aquesta renovació solemne, amb un pilar rodó coronat per 
una creu de ferro, que es va aixecar a Can Pallot, on hi hagué la última defunció 
de la pesta. Aquest va ser substituït el 1976, durant la festa de l’arbre, i actual-
ment és el monòlit de la Creu del Pedró, situat a la Plaça de les Eres. 
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Entre 1866 i 1871 Taradell pateix un altre episodi pandèmic. En aquest cas la 
verola deixa uns 38 morts l’any 1866, però el 1871 hi hagué un rebrot i en morien 
uns 23 mes. A part de les morts, aquell hivern fou molt dur i molt fred. I a Tara-
dell, que ja vivia immers en la crisi dels paraires i era un poble empobrit, s’hi va 
afegir la verola. Per aquest motiu, com ens recorda Josep Baucells, en la sessió 
municipal del 5 de febrer de 1871, l’alcalde Josep Dias va deixar anotat que “Són 
moltes les famílies que no tenen treball per raó de les glaçades i abatuts en una 
misèria que afecta la terrible malaltia de la verola que ens assota, sobretot a la 
classe més necessitada, sense que per ara hi hagi indicis de desaparèixer”.

La següent epidèmia va ser al 1899, quan hi hagué una malaltia infecciosa 
que es propagava a través del bestiar. Es va editar un ban municipal el 23 d’oc-
tubre de 1899 on s’exposava als veïns que no es podien criar animals com porcs, 
conills, gallines, etc. als interiors de les cases, i es recomanava que a la casa on 
morís un malalt “s’escaldi la roba i es cremi la palla de les màrfegues” (una mena 
de sac que s’omplia de llana per fer servir de matalàs). Aquest conjunt de mesu-
res servien per aconseguir eliminar tots els microbis o insectes que hi poguessin 
haver al matalàs. El Ban també ordena que es netegin les habitacions mitjançant 
el blanqueig. Es prohibia, també, rentar la roba en el safareig públic i recomana-
va que es rentés al torrent de la Font, a sota el pont acabat de construir al camí 
veïnal de Taradell a Santa Eugènia.

Poc després van arribar les terribles conseqüències de la grip de 1918. Aques-
ta pandèmia que ha passat a la història com a “grip Espanyola”, va afectar a tot 
el continent. Es diu grip espanyola perquè un dels primers indrets on se’n va 
parlar va ser a Espanya, ja que era un estat neutral durant la Primera Guerra 
Mundial. Els països immersos en la guerra no difonien dades, per no informar 
l’enemic i no desanimar els soldats que lluitaven lluny de casa. 

El desconeixement de l’origen del virus va causar molta incertesa i descon-
fiança entre la població. Barcelona va haver d’habilitar hospitals en espais mu-
nicipals per poder atendre els malalts. A les botigues que tenien un membre 
de la família infectat se les obligava a tancar, i molts comerços i fàbriques van 
abaixar la persiana per manca de personal. L’Ajuntament de Barcelona va tan-
car els pous d’aigua, els centres escolars i la Universitat. Els transports públics 
eren rentats amb aigua cada vespre i circulaven amb les finestres abaixades.  
I els carrers eren desinfectats cada matinada perquè el virus no es propagués. 
La Mancomunitat de Catalunya va prohibir les activitats on hi hagués multitud 
de persones. Es van prohibir les reunions, els mítings, espectacles, partits de 
futbol, etc. Es van instal·lar controls sanitaris en infraestructures com ports, es-
tacions de tren i carreteres. Tot i aquestes mesures, la mortalitat va col·lapsar el 
sistema i els difunts s’amuntegaven sense poder ser sepultats.

Al llibre d’actes de l’Ajuntament de Taradell consta que el 6 d’octubre de 1918, 
reunits l’alcalde –Ildefonso Colomer–, Isidro Vilacís, Pedro Romeu, José Vila i 
Ramon Araga, es parla ja de com afrontar la pandèmia de la grip, que sembla 
que ja ha arribat a Taradell.  Es té present una comunicació del metge municipal 
on posa en coneixement de l’alcaldia d’haver-se presentat una infecció de grip 
que ha atacat a molts veïns, però que de moment no té cap caràcter de gravetat.  
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De totes maneres proposa a que sigui citada en una sessió extraordinària la Jun-
ta de Sanitat per prendre les mesures necessàries. Al mateix temps, donen la 
ordre de procedir amb la neteja dels carrers i places de la Vila. El farmacèutic 
tindrà l’ordre de trobar desinfectants i medecines i mentrestant ajudar als po-
bres de la població. 

A l’Acta del 20 d’octubre del mateix any, el metge inspector municipal con-
testa que l’epidèmia del grip va desenvolupant-se i que creix, enlloc de desa-
parèixer. Set dies després, el dia 27, hi ha una petició d’alguns veïns, demanant 
si seria possible ajudar al Sr. Pedro Codina que ha caigut malalt. L’Ajuntament 
acorda donar-li una pesseta cada dia. 

Al novembre arriben les ordres de l’inspector provincial de Sanitat i les co-
municacions del metge inspector, on informen “que el estado sanitario de la po-
blación es satisfactorio a pesar de algunas defunciones ocurridas y algunos otros 
de gravedad.” També s’hi diu de subministrar medicaments i aliments als ne-
cessitats. Els següents dies, 12 i 17 de novembre, encara es parla de l’epidèmia, 
però esmentant que té una tendència a la baixa. 

A l’Acta del dia 3 de desembre, l’alcalde es dirigeix a tots els membres del 
consistori per donar la notícia que qui havia estat regidor, Jaume Franch, ha 
mort a causa de la grip. Per aquest motiu l’Ajuntament s’adhereix al dol. Els dies 
següents ja no se’n parla, per tant es dona per suposat que la crisi devia afluixar 
i ja no hi ha incidència.

Ara mateix, 102 anys després, hem tornat a viure una pandèmia. La tecnologia 
ens ha facilitat molt més les comunicacions però en efecte, les crisis sanitàries 
sempre han tingut els mateixos mètodes de combatre: confinament, higiene i 
sanitat. I solidaritat i confiança!

Míriam Martínez 
Regidora de Cultura i Patrimoni
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COVID 19
AJUTS CORONAVIRUS

L’Ajuntament ha destinat 150.000 € 
a ajuts pel Coronavirus

El passat dijous, 18 de juny, el ple mu-
nicipal va aprovar per unanimitat una 
modificació del pressupost per destinar 
150.000 € a ajudes per fer front a la crisi 
generada per la Covid-19.

Ajudes al comerç de Taradell

Entre totes les mesures implementa-
des, cal destacar els 90.000 € per ajudes 
a comerços i autònoms, repartits en dues 
línies. Com es pot veure a la taula adjunta, 
en total s’hi van acollir 46 negocis, la qual 
cosa va permetre augmentar la quantitat 
mínima prevista a subvencionar inicial-
ment.

Augment de la despesa social

Així mateix, s’han triplicat les ajudes a 
Serveis Socials, augmentant els d’11.000 
€ de l’aportació inicial a la Mancomuni-
tat La Plana, fins als 31.000 €. Aquests 
recursos estan destinats a ajudes indi-
rectes, ja sigui per despesa d’alimentació, 
subministrament energètic o d’aigua, etc. 
Per accedir-hi, cal dirigir-se a les oficines 
municipals o trucar al 938 125 445, de 9 a 
15 hores de dilluns a divendres.

Complement als ERTOs de les funda-
cions participades per l’Ajuntament

Una altra despesa que ha hagut de fer 
front el consistori és la part per arribar al 
100% del sou dels treballadors assalariats 

Entre totes les mesures implementades, 
cal destacar els 90.000 € per ajudes a co-
merços i autònoms, repartits en dues lí-
nies. Com es pot veure a la taula adjunta, 
en total s’hi van acollir 46 negocis, la qual 
cosa va permetre augmentar la quantitat 
mínima prevista a subvencionar inicial-
ment.

Ajudes als casals d’estiu

També es van destinar 10.400 € a ca-
sals d’estiu. Aquest import contemplava, 
per primera vegada a Taradell, ajudes a 
entitats privades i associatives, a banda 
del casal impulsat pel propi Ajuntament, 
que va tenir lloc durant el mes de juliol 
amb una bona participació.

Línia Sol·licituds Subvenció inicial Subvenció final Import total

Amb establiment 
comercial 35 500 € 1.000 € 35.000 €

Amb establiment 
comercial 11 400 € 800 € 8.800 €

Total 46 43.800 €

de les Fundacions de les Escoles Bres-
sol i l’Arpa (Música i Art). La voluntat de 
l’Ajuntament, en aquest cas, ha set donar 
exemple i fer un esforç –malgrat no te-
nir-ne l’obligació legal– per tal que el so-
trac econòmic fos el més lleu possible per 
a aquestes persones i les seves famílies.

Més de 300.000 € de despesa

En total, fins ara l’Ajuntament de Tara-
dell ha dedicat vora 306.000 € a afrontar 
les mesures contra la Covid-19, comp-
tant –a part de les ajudes ja menciona-
des– les despeses de neteja, les mesures 
i inversions en seguretat i prevenció, les 
indemnitzacions a l’EAS (123.000 €) i el 
Memorial en homenatge a les víctimes 
del coronavirus.
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Benvolgudes taradallenques i taradallencs,

Després d’un any i escaig encapçalant el nostre Ajuntament, no comptàvem haver de tenir 
al davant unes situacions de complexitat tan gran en la gestió del nostre municipi. Com a nou 
equip de govern, vàrem haver de treballar fort per agafar el tremp del dia a dia en la gestió mu-
nicipal. Fer un balanç de la situació que ens trobàvem i redreçar-ne el rumb en la direcció que ja 
ens havíem marcat en el nostre programa electoral. L’objectiu és poder tenir un poble capdavan-
ter en la gestió local i amb una millor qualitat de vida pels seus vilatans. Pocs mesos més tard, 
a finals de gener d’aquest any, ens va venir el temporal Glòria. Va deixar afectacions importants 
degut a la crescuda del Gurri al pas per Mont-rodon, talls d’aigua, caigudes d’arbres i molts des-
perfectes. I per acabar-ho de rematar, haver de fer front a la pandèmia de la Covid-19, amb totes 
les seves derivades i els efectes que patim a tots nivells. En primer terme, efectes en la nostra 
salut, però també econòmics i laborals, en la nostra manera de socialització, en l’ensenyament...

Són molts entrebancs que intentem veure com a nous reptes a superar, noves oportunitats 
per ajudar-vos i ajudar-nos com a comunitat amb l’objectiu de poder estar preparats per als 
nous reptes que vindran. Sabem que en aquesta situació, la protecció individual de cadascun 
de nosaltres vindrà per la protecció col·lectiva, per fer xarxa, pel nostre civisme, pel voluntariat. 
Volem donar les gràcies a tots aquells taradellencs que amb el seu esforç, amb la seva capacitat 
d’organització, compromís i responsabilitat van ajudar a superar el pic en la pandèmia. Ens heu 
ajudat molt i ens heu fet sentir forts, i ens serviu d’exemple per poder seguir millorant.

En relació a la situació del país estem immersos, encara, en plena onada repressiva de l’estat 
espanyol en contra de les nostres llibertats individuals i col·lectives. Però quin preu té tanta 
injustícia?. El 26 de maig de 1939, l’Alcalde republicà de Taradell, Ramon Blasi i Blasi va ser exe-
cutat al camp de la Bota, acusat d’adhesió a la rebel·lió militar amb responsabilitats polítiques. 
Avui, vuitanta anys més tard, la repressió i la injustícia continuen. La política de l’estat espanyol 
es revesteix d’una falsa modernitat, una pàtina d’una suposada democràcia. És més del mateix: 
silenciar la veu dels pobles, no acceptar la diferència, la por de perdre els privilegis, amb l’objec-
tiu d’anul·lar la nostra raó. Per això tornem a ser a presó, a l’exili, condemnats. Malgrat tot estem 
obstinats i “persistim”, és la nostra feina quotidiana a acomplir, conscients de que hi hauran 
altres moments i altres oportunitats. Conscients que hi haurem de tornar-hi a ser, i aquesta ac-
titud ens durà a assolir els objectius de llibertat i de justícia social

 Us desitgem que passeu una molt bona Festa Major. Probablement haurà de ser més petita, 
més recollida, però sent conscients, ara més que mai, del valor de cada moment. 

Viviu-la intensament.

TARADELL
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Un any més, ens tornem a retrobar en aquestes pàgines de l’edició especial de Festa Major del 
butlletí d’informació municipal.

La pandèmia del Covid-19 ha posat en tensió tots els elements que, com a població i humans, 
som capaços d’expressar: la valentia, la solidaritat, la precaució, l’esforç econòmic i també, per-
què no dir-ho, la por.

El desconcert i la manca de coneixement sobre el tema per part dels dirigents d’aquesta si-
tuació de pandèmia, no ha estat un factor que hagi ajudat a donar una imatge de control de la 
situació, ni de saber què estàvem fent en alguns moments.

El que sí està clar, és que davant del dubte, les mesures de precaució i les restriccions que 
hem viscut han estat les que com a població havíem de seguir i respectar. És evident que la prio-
ritat elemental del país ha estat, i ha de seguir sent, la precaució de la seva salut i benestar. La 
pandèmia és real, existeix i en sabem molts casos. És cert que les decisions preses, per suposat, 
ens han aportat també, a una situació d’ofec econòmic a molts sectors de la petita i mitjana em-
presa, i de les economies domèstiques. 

Però hem estat forts i ho seguirem sent, i ballant entre la lògica del benestar i l’esforç de la 
població, hem de ser capaços de seguir endavant, amb la màxima generositat i ajuda cap aquells 
que han patit o en pateixen les conseqüències.

Dit això, i endinsats a l’estiu, ens acostem a la Festa Major. Escrivint aquestes línies, encara 
no sabem com serà la festa que hi haurà dissenyada en el moment en que llegiu l’escrit, ja que 
l’actualitat és canviant a cada moment. El que sí que podem dir, és que des de Junts per Tarade-
ll, si podem aportar quelcom, serà defensar un model de Festa Major que permeti que la cultura 
i la vida social segueixi viva, però sempre respectant les mesures de seguretat i posant per da-
vant de tot, la precaució davant del dubte. Això no vol dir deixar de fer, sinó reinventar, invertir 
i reestructurar per fer que les expectatives siguin complertes pel que fa en el fons, malgrat la 
forma pugui ser diferent.

Innovar el que faci falta, reinventar allò que l’actualitat et demana i seguir fidels a allò que la 
població vol, son tres premisses que creiem que mai cap líder polític hauria de perdre de vista, 
juntament amb la proximitat, empatia i la continuada convicció de vocació de servei.

En aquest escrit no hi ha espai suficient  per dir noms ni col·lectius, però volem acabar dient 
GRÀCIES A TOTHOM, els que hi heu estat, amb més o menys grau, els que seguiu, i els que i 
sereu, en la pandèmia i en la vida social, cultural i econòmica del poble... Tots.

Ja per últim, i en termes polítics, son temps de canvis també, de ser valents en tots els àmbits 
i per diferents motius, i tot sempre es resumeix dient que el camí més agradable, és aquell que 
podem fer JUNTS.

Molt bona Festa Major, 
República i salut.
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PLE 1 D’AGOST DE 2019

Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 7. Exp. 800/2019.

Aprovació del Compte General de l’exercici 2018. Exp. 757/2019.

Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31 de desembre de 
2018. Exp. 839/2019.

Modificació de l’Ordenança de bon govern, civisme i convivència. Exp. 
826/2019
Aprovació parcial provisional de la modificació puntual núm. 11 del POUM 
quant al sòl urbà i sol urbanitzable, i deixar sense efecte l’aprovació inicial 
quan al sòl no urbanitzable. Exp. núm. 521/2019.

Aprovació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Taradell. Exp. núm. 850/2019

Ratificació del Decret de l’Alcaldessa núm. 166/2019. Exp. núm. 374/2016.

PLE 3 D’OCTUBRE DE 2019

Aprovació del Conveni amb l’Agència de l’Habitatge per la cessió de l’ús de la 
gestió de 10 habitatges. Exp. 911/2019.
Resolució de les al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de la modificació de 
l’Ordenança de Bon govern, Civisme i Convivència i aprovació definitiva de la 
mateixa, si s’escau. Exp. 826/2019.

Nomenament de responsable del Registre Civil de Taradell. Exp. 374/2019.

Atorgament de bonificació per obres que afavoreixen les condicions d’ac-
cés i habitabilitat de persones amb disminucions físiques i psíquiques. Exp. 
778/20149.
Moció en suport a les persones detingudes per l’ “Operació Judas” el 23S i 
contra la repressió i criminalització de l’independentisme. Exp. 326/2019.

Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric 
a les famílies en deute, per part d’Endesa i altres companyies. Exp. 326/2019.

Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric 
a les famílies en deute, per part d’Endesa i altres companyies. Exp. 326/2019.

PLE 5 DE SETEMBRE DE 2019

Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l’any 2020. Exp. 
894/2019.

Increment retributiu del personal de l’Ajuntament de Taradell per l’aplicació del 
Reial Decret Llei 24/2018. Exp. 896/2019.

Designació dels representants municipals en òrgans col.legiats i institucions 
de les que forma part l’Ajuntament de Taradell. Exp. 650/2019.
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PLE 15 D’OCTUBRE DE 2019

Sorteig per a l’elecció de membres de les meses electorals de les Eleccions 
Generals de 10 de novembre de 2019. Exp. 975/2019.
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajun-
tament de Taradell per el finançament i execució de les actuacions del projec-
te “Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient a Osona”. Feder 2014-2020. 
Exp. 918/2018.

PLE 21 DE NOVEMBRE DE 2019

Aprovació del pressupost municipal i de la plantilla de personal de l’exercici 
2020. Exp. 1035/2019.

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 8 del pressupost municipal de 
l’exercici 2019. Exp. 1137/2019.
Donar compte dels informes de secretaria-intervenció del 3r trimestre de 
2019 relatius al període mig de pagament, de morositat, estabilitat pressupos-
tària i cost efectiu dels serveis. Exp. 518, 545 i 1139 de 2019.
Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local. Exp. 
e-1140/19.
Ratificació dels acords de la Junta de Govern Local de dates 16 de juliol i 22 
d’octubre de 2019, relatius a l’expedient de contractació de suport a la gestió 
de recursos humans. Exp. 509/18.

Moció “Per un consum estratègic nacional”. Exp. 326/19

Moció d’aprovació del manifest 25N de novembre de 2019 relatiu al dia inter-
nacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Exp. 326/19.
Adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de subministra-
ment d’energia elèctrica pel consorci català pel desenvolupament local a 
l’empresa endesa energia, sau. exp. 1032/2018.

PLE 24 D’OCTUBRE DE 2019

Aprovació de les Ordenances Fiscals Municipals per a l’exercici 2020. Exp. 
923/2018.
Aprovació de l’expedient de licitació del contracte “contractació del servei de 
manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis: Centre Cultural Costa 
i Font, Espai d’Aigua i Salut i Pavelló municipal d’Esports El Pujoló de Taradell” 
Exp. 283/2019.
Pròrroga del conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Intermunicipal 
voluntària La Plana i l’Ajuntament de Taradell en matèria de Serveis Socials i 
altres programes relatius al Benestar Social, Polítiques d’Igualtat, Immigració i 
Joventut. Exp. 1064/2017

2019 — 2020
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PLE 19 DE DESEMBRE DE 2019

Aprovació de la modificació de crèdit del pressupost de 2019, núm. 10/2019. 
Exp. 1222/2019.

Ratificació del decret de l´Alcaldessa núm. 226/2019, d´aprovació de l’oferta 
pública d’ocupació. Exp. 403/2019.

Moció per reclamar la nul.litat de la sentència i la llibertat immediata d’Oriol 
Junqueras i la resta de presos i preses polítiques. Exp. 326/2019.

Moció contra la sentència al MHP Quim Torra, respectivament. Exp. 326/2019.

PLE 6 DE FEBRER DE 2020

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 16 DE GENER DE 2020

Facultar l’alcaldessa per signar el conveni de Protecció Civil-Xarxa Rescat 
2019 aprovat per acord del Ple de data 17-01-19. Exp. 84/2019.

Aprovació de l’actualització del conveni amb la Diputació de Barcelona per la 
gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH) Exp. 96/2020.

Conveni per les aportacions a la Fundació Escoles Bressol 2020. Exp. 
98/2020.

Conveni per les aportacions a la Fundació l’Arpa 2020. Exp. 99/2020.

Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. 
President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras. Exp. 
89/2020.
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2019 — 2020

PLE 28 DE MAIG DE 2020

Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2020, 
d’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el clima. Ex.486/2020

Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2020, 
d’atorgament d’un ajut a l’Associació de Botiguers de Taradell. Exp.487/2020

Aprovació de la modificació de crèdit número 5 del pressupost municipal de 
l’exercici 2020. Exp.536/2020
Ratificació de l’acord de la Junta Govern Local de 26 de març de 2020, 
d’aprovació del manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus. 
Exp.405/2020
Aprovació de la modificació de l’Ordenança Municipal de Residus. 
Exp.551/2020

PLE 5 DE MARÇ DE 2020

Designació de representant de l’Ajuntament a l’Ecomuseu del Blat. 
Exp.920/2016 i 650/2020
Suspensió de la tramitació i atorgament de llicències per a ús d’aparcaments, 
garatge, magatzem i habitatge a la zona de l’àmbit comercial i modificació de 
la delimitació territorial del mateix. Exp.343/2020
Increment retributiu del personal de l’Ajuntament de l’exercici 2020. 
Exp.344/2020

Declaració d’emergència climàtica. Exp.312/2020

Aprovació de la declaració institucional de 8 de març de 2020 - Som8demarç. 
Exp. 89/2020

PLE 30 D’ABRIL DE 2020

Ratificació del decret de l’alcaldessa 89/20 de 7 d’abril, d’adhesió al servei de 
videoconferència Localretmeet. Exp.433/2020
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de març de 
2020, d’adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del COVID-19. 
Exp.405/2020
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2020 
d’aprovació del pla pressupostari a mig termini 2021-2023. Exp. 368/2020

Aprovació del document únic de Protecció Civil Municipal - DUPROCIM. 
Exp.173/2020

Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici 
2019. Exp.469/2020
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l’exercici 
2020, de suplements de crèdit d’operacions pendents d’aplicar de l’exercici 
2019. Exp.468/2020
Suspensió del contracte ‘’Serveis esportius i altres de caràcter complementari 
en les instal·lacions de l’Espai d’Aigua i Slaut de Taradell’’. Exp. 82/2016
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PLE 18 JUNY DE 2020

Aprovació de la rectificació de l’inventari del Patrimoni Municipal a 31 de des-
embre de 2019. Exp.607/2020

Aprovació de la modificació de crèdit número 6/2020. Exp.605/2020

Aprovació de la modificació de crèdit número 7/2020. Exp.605/2020

Aprovació de les bases i convocatòria per a la consessió de subvencions a 
activitats econòmiques, locals, comercials i establiments oberts al públic de 
Taradell, amb motiu de la situació generada pel COVID-19. Exp.523/2020
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de juny de 2020, 
d’aixecament de la suspensió del contracte ‘Serveis Esportius i altres de caràc-
ter complementari en les instal·lacions de l’Espai d’Aigua i Salut de Taradell’. 
Exp.82/2016

Moció de l’AMI en defensa de l’Espai públic. Exp.89/2020

Moció conjunta de les Àrees Bàsiques de serveis socials de la comarca 
d’Osona per sol·lictar a l’INSS, l’accés a la tramitació de l’ingrés mínim vital. 
Exp.89/2020

PLE 23 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’Avinguda Mn. Cinto Ver-
daguer, 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 Auxilars de Policia Loacl. 
Exp.164/2020
Aprovació definitiva de l’expedient i bases per a la concessió de subvencions 
a activitats econòmiques, locals comercials i establiments al públic de Taradell. 
Exp.523/2020
Sol·licitud de la bonificació de l’ICIO per foment d’ocupació. Exp.738/20220 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’Osona per sol·lictar a l’INSS, l’accés a la tramitació de l’ingrés mínim vital. 
Exp.89/2020
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Canvis en l’atenció a la ciutadania 
del servei d’aigües de Taradell, 

prestat per SOREA

Des del juliol, per 
qualsevol tràmit cal 
adreçar-se a les 
oficines municipals

lloc Ajuntament de Taradell
 C/ de la Vila, 45 - Planta baixa
horari Dijous de 10:00h a 12:00h
avaries i incidències 900 304 070
atenció al client 934 953 540
reclamacions 900 405 070
contacte telemàtic sorea.cat/ca/contacta
gestions online sorea.cat/ca/login



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
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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



Com evitem 
un rebrot?

En fase de desconfinament, torna la mobilitat i el 
contacte social i augmenten les possibilitats de contagi

/ Renta’t les 
mans sovint.

/ Mantén la distància 
de seguretat 
d’1,5 metres.

/ Posa’t 
mascareta.

/ Extrema i respecta les mesures de prevenció:

/ Per evitar la propagació del virus, s’ha de tallar la cadena de transmissió 
de forma ràpida. Per fer-ho, cal que tota la ciutadania col·labori en:

Les mesures de prevenció

1,5 m

/ Has de fer 
aïllament de 
forma preventiva 
durant 14 dies.

/ Fes el seguiment 
i la vigilància dels 
símptomes a  
través de l’app 
STOP COVID19 CAT.

/  Si et trobes malament, 
contacta amb el teu centre 
d’atenció primària 
o truca al

/ Si ets un contacte estret d’un cas, se’t notifica per missatge (SMS, correu electrònic) 
o trucada:

La identificació de contactes estrets i el seu aïllament

/Salut

2

3

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

/ Si et trobes malament, truca 
immediatament al teu centre 
d’atenció 
primària o al

/ Fes aïllament 
domiciliari.

/ Has d’identificar 
les persones amb qui 
has tingut contacte 
estret perquè s’aïllin.

/ Estigues atent als possibles símptomes (febre, tos, sensació de falta d’aire, 
malestar general, diarrees i vòmits):

La detecció precoç dels casos i el seu aïllament1




