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Benvolgudes taradellenques i benvolguts taradellencs,
M’adreço de nou a tots vosaltres des de l’editorial d’aquest butlletí especial de Festa Major just quan ha
passat el primer any de la legislatura.
Ha estat un any mogut, sens dubte. S’han executat tres grans obres a Taradell i que han generat força
opinió a peu de carrer. De ben segur, la que ha passat més desapercebuda, i no per això la menys important, ha estat la finalització de la urbanització del barri de Mont-rodon, unes obres reclamades per part dels
propis veïns i per tant agraïdes en la seva execució. Molt més vistoses i controvertides han estat les obres
del nucli urbà, que si bé a aquestes alçades ja es pot comprovar la millora estètica i funcional, si que encara hi segueix havent debat sobre els canvis de circulació implícits i obligats que s’han generat arran de la
“peatonalització” de la zona. La darrera obra que sempre genera debat és la corresponent a la segona fase

Grups munici pals........................................... pàg. 32

de la piscina coberta, també a aquestes alçades ja es pot comprovar la necessitat d’executar-la per evitar

Plens municipals............................................. pàg. 34

la degradació de l’estructura metàŀlica.
Desitjo que la perspectiva del temps faci comprendre la millora considerable que suposaran totes elles.
Des d’aquestes quatre ratlles m’agradaria enviar-vos una mica d’esperança i optimisme enmig de les tempestes que cauen a tort i a dret. I per això, i com podreu veure en les pàgines següents, de nou tenim un
ampli programa d’activitats per als dies de festa que s’apropen. Totes elles gràcies a l’esforç de molta gent
que està al darrera de les entitats i que en més o menys mesura destinen hores perquè tots poguem gaudir
de nou d’una de les grans festes majors de la comarca. Gràcies a tots ells per la dedicació al municipi i a
la nostra gent.
Molt bona Festa Major!

Lluís Verdaguer
Alcalde de Taradell
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Urbanisme
L’espai d’aigua
La construcció de l’espai d’aigua es va iniciar al mes d’abril del 2007 i les obres es van executar
fins al mes de juny del 2008. En aquest període es van fer els moviments de terres, l’estructura
de formigó i l’estructura metàl·lica.

Urbanisme
Un passeig pel casc antic
Carrer de la Vila

L’estructura de formigó executada comprenia els fonaments, els murs de contenció de la planta
soterrània i la planta baixa, així com la formació dels vasos de piscina i vasos de compensació.
Es va executar la solera de la planta del soterrani i l’estructura metàl·lica que comprèn els pilars
i coberta del volum de piscina.
La fase actual, que es va començar al mes de novembre, tenia per objectiu executar els tancaments horitzontals generals de l’edifici per evitar l’entrada d’aigua a la zona dels vestidors i a la
zona del volum de vasos.
Primerament, es va efectuar tot el sorrejat, netejat, protecció i acabat de l’estructura metàl·lica ja
que s’estava deteriorant. Es va deixar aquesta estructura acabada amb galvanitzat en fred.
També es va executar la coberta dels vestidors, que inclou una làmina d’aigua central i els tancaments de totes les claraboies que donen llum als vestidors, així com les reixes superiors d’acabat.
Es va fer tota la xarxa de sanejament d’aquesta coberta, per tal de deixar-la enllestida per a properes actuacions. I per últim, es va construir la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals, des
de l’edifici fins als pous ubicats a l’oest de la parcel·la, sota el pavelló existent.

Carrer de l’Església

Ctra. de Balenyà
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Urbanisme

Urbanisme

La Plaça
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Anuari

Anuari
JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

S’enderroca l’edifici de les Monges, després
de construir el nou col·legi Sant Genís i Santa
Agnès.

Els resultats obtinguts amb la recollida selectiva
porta a porta situen Taradell entre els millors
municipis de Catalunya en l’àmbit dels residus.
El nostre municipi té un percentatge més elevat
de recollida selectiva que la immensa majoria
dels municipis catalans, percentatge que s’ha
mantingut en el temps després de més de 6
anys de recollida porta a porta.

El CP Taradell presenta tots els equips de la
temporada 2011/2012

170 atletes participen a la duatló del Bandoler
de Taradell.

Ràdio Taradell inicia temporada amb més de
100 col·laboradors.

L’Esbart Sant Genís celebra la Festa del Soci.

Lluís Verdaguer és elegit, per segona vegada
consecutiva, president de la Mancomunitat la
Plana.

137 donants participen a la Marató de Sang
de Taradell.
Comencen les obres al nucli antic de Taradell
i al barri de Mont-rodon.

Celebració de la Festa Major:
- L’Inici de la Festa Major el va marcar l’acte
del pregó, a càrrec d’Hermínia Algilaga,
infermera del CAP de Taradell. Meritxell
Freixas va ser escollida Pubilla 2011.
- Damià Álvarez va encarnar el personatge
de Toca-Sons Canalla, que celebrava la primera edició. Jordi Font va ser l’encarregat
d’interpretar el personatge de Toca-Sons.

La cantautora taradellenca Laura Segarra
estrena el seu primer videoclip de la cançó “No
encara”.
L’agrupament Rocaguinarda celebra el principi
de curs al Castell d’en Boix.
Taradell s’uneix a l’Associació de Municipis
per a la Independència, una organització que
agrupa diferents ajuntaments catalans per tal
de defensar l’assoliment dels drets nacionals de
Catalunya amb l’objectiu de promoure l’exercici
del dret a l’autodeterminació.

La Biblioteca Antoni Pladevall i Font fa un
viatge cultural a Escòcia.

Ens deixa el fundador de la cobla Genisenca,
Joan Tuneu.

Èxit de participació al Torneig de Futbol Sala de
Taradell, amb més de 84 equips i 600 jugadors.

16 colles participen a la trobada de gegants
de Taradell.

Èxit de visitants a la Fira del Caçador.

El naturalista taradellenc Jaume Sañé presenta un nou llibre sobre el món dels bolets.

NOVEMBRE
Es celebra la 32a edició de la Marxa Rupit Taradell. Més de 1.000 caminadors van participar a la popular marxa que recorre les Guilleries.
- La carpa de Can Costa es va omplir de
gom a gom a la Primera Festa Maricel.
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L’Ajuntament de Taradell i l’Agrupació Barça
Jugadors porten la campanya “Enganxa’t a
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Anuari

Anuari
l’Esport”. Josep Moratalla va fer una xerrada
col·loqui amb els jugadors de les entitats
esportives i al vespre, conjuntament amb Carles
Reixach i Josep Maria Fusté, es va celebrar una
taula rodona al Centre Cultural Costa i Font.

amb 6,61% dels vots; ICV amb un 4,44% dels
vots i PxC amb un 2,37% dels vots. Aquestes
van ser les forces polítiques més votades a
Taradell.

DESEMBRE
La Biblioteca tanca el projecte d’intercanvi
amb Escòcia amb un sopar i un ball escocès.

El 19 de novembre es va celebrar del Dia
Internacional dels Drets dels Infants amb la
lectura del manifest al Centre Cultural Costa
i Font i acompanyat d’un esmorzar popular,
diversos tallers, l’actuació de l’Esbart Sant
Genís i la interpretació de Peter Pan, a càrrec
de la Companyia Canya que no és conya.

140 atletes participen en la 2a Edició de la
Cursa de Sant Silvestre, organitzada pel CET
Enclusa.
La Regidoria de Joventut comença l’elaboració
del nou Pla de Joventut, conjuntament amb
la Mancomunitat la Plana, per tal de definir,
impulsar i coordinar les polítiques de joventut
al municipi de Taradell fins al 2015. Aquest
marcarà les accions que s’han de fer per als
joves, que actualment suposen un 29% (joves
entre 12 i 35 anys) del total de la població.

GENER

Som Dones organitza diversos actes commemoratius per al Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
Té lloc la primera conferència organitzada per
l’Escola de Pares organitzada per les AMPA i el
Consell escolar Municipal.

Més de 40 premis es reparteixen en la
multitudinària Quina i Antiquina que organitza
la UD Taradell.

Milers de persones reben S.M. Els Reis de
l’Orient.

Ràdio Taradell publica un calendari eròtic amb
una vintena de col·laboradors com a figurants.
La premsa nacional en fa ressò. És la primera
ràdio que s’atreveix a fer un calendari d’aquest
tipus.
Nomenen el Dr. Albert Ledesma, nou director
del Programa de Prevenció i Atenció a la
Cronicitat de la Generalitat.
La Fira de Santa Llúcia atrau força públic
per visitar les més de 80 parades de diversos
productes.

Eleccions generals: 64,97% de participació.
CiU va guanyar a Taradell amb un 56,18% dels
vots; ERC va ser la segona força més votada
amb un 17,26% dels vots; el tercer lloc el va
ocupar el PP amb un 7,12% dels vots; el PSC
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Marc Sureda és proclamat Hereu 2012 durant
l’acte d’obertura de la Festa dels Tonis. Tomàs
Molina va ser el pregoner en un acte on també es
va homenatjar la feina feta a Mas Casablanca.

Multudinari passant dels Tres Tombs amb una
gran afluència d’espectadors per veure els més
de 100 carros participants.

Ràdio Taradell celebra el 25è Concurs de
Reis. Els telèfons es van obrir de 10 del matí a
2 del migdia perquè la gent es pogués emportar
els més de 170 regals. Toni Reig, Maria Mora i
David Bigas, impulsors del concurs fa 25 anys,
van bufar les espelmes del pastís d’aniversari.
Més de 250 autocaravanes participen a la
trobada que van organitzar els Tonis de Taradell.
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Anuari
El grup de recerca local “Fent Memòria“ va
presentar un documental de la història de les
monges.
El quart Premi Ajuntament de Taradell al
millor treball de recerca va ser per al treball
“Toca-Sons. La influència del bandolerisme
en la cultura catalana”, de Marina Allué, de
Barcelona. Un bon treball que analitza el
bandolerisme català per centrar-se en la festa
d’en Toca-Sons.

FEBRER

CONCEPTE
OPERACIONS NO FINANCERES

PRESSUPOST (en euros)
4.140.784,65

25 carrosses van participar al carnaval de
Taradell més participatiu dels últims anys. El
Primer Foc, Peti qui Peti i Trups Nespresso
guanyen els premis a les millors carrosses.

OPERACIONS CORRENTS

4.080.155,65

Impostos Directes

1.873.526,01

Impostos Indirectes

71.123,38

Taxes, preus públics i altres ingressos

1.071.905,87

Transferències corrents

1.028.167,62

Passius financers

35.432,77

OPERACIONS DE CAPITAL

60.629,00

TOTAL INGRESSOS

4.140.784,65€

Just Sociats i Montse Martínez guanyen
la II edició de la Cursa del Gitano, amb una
participació de més de 200 atletes.
Els Tonis de Taradell graven un reportatge
de la feina que fa l’entitat per al programa
Espai Terra de TV3. La restauració d’un carro
i l’Alzinar de la Roca van ser protagonistes del
reportatge.

El mercat setmanal concentra totes les
parades a l’interior de la plaça de les Eres.
S’incorpora a l’ajuntament la nova secretària,
Susana Navarro Flores, en substitució de
Lleonard Ferrer Bird que durant 25 anys ha
prestat els seus serveis a l’ajuntament i que
aquest 2012 es jubila.
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Mireia Montaña guanya un premi Sambori
de narrativa escolar organitzat per Òmnium
Cultural.

La Mostra de cuines del món es consolida en
la seva cinquena edició.

MARÇ
L’1 de març de 2012 es va aprovar el
pressupost de l’ajuntament. Aquest, que puja a
4,1 milions d’euros és un 6,25% superior al del
2011 el qual s’ha calculat en base al tancament
real de l’any passat, i no al pressupost del 2011.

CONCEPTE
OPERACIONS NO FINANCERES

PRESSUPOST (en euros)
384.873,17

OPERACIONS CORRENTS

3.731.868,29

Despeses de personal

1.107.221,90

Desepeses corrents en béns i serveis

2.229.012,13

Despeses financeres

101.056,65

Transferències financeres

249.577,62

Transferències corrents

294.577,62

OPERACIONS DE CAPITAL

109.004,88

Inversions reals

109.004,88

Transferències de capital

0

OPERACIONS FINANCERES

299.911,48

Actius financers

0

Passius financers

299.911,48

TOTAL DESPESES

4.140.784,65 €

Primera recollida d’oli. En dos dies, es va
recollir a la deixalleria mòbil un total de 308,6
litres d’oli vegetal amb les visites de 128 usuaris .
Durant tot el mes de març es celebra la
11a Mostra de Teatre amb Cafè. Quatre
representacions cada diumenge del mes van
omplir la Sala Gran del Centre Cultural Costa
i Font.
Un grup de joves refunden la JNC a Taradell,
amb un acte de presentació al Centre Cultural
Costa i Font en el qual va participar Francesc
Homs, portaveu del govern.

La Fundació Vilademany engega una
campanya de reciclatge de diaris per tal de
comprar un desfibril·lador.

ABRIL
L’Agrupament Rocaguinarda i l’Esbart Sant
Genís actuen Diumenge de Pasqua interpretant
Ball de Bastons i Caramelles.
Ramon Curtichs, Carme Delgado i Josep
Codina reben el reconeixement per pujar els
100 cims.
El Col·legi Sant Genís i Santa Agnès inaugura
el nou edifici, en una lluïda festa, en la qual hi
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Anuari
van participar alumnes, pares, mestres, antics
alumnes i que va comptar amb la presència de
l’Hble. Sra. Irene Rigau, consellera d’Educació.

Anuari
El Centre Excursionista va celebrar el 28è
Cicle de Projeccions a la Biblioteca.
Taradell va ser premiat per la bona gestió de la
recollida selectiva en el marc del Segon Fòrum
Estratègia Catalana Residu Zero que es va
celebrar el 4 de maig a Barcelona. El regidor
de Medi Ambient de Taradell, Jordi Baucells, va
recollir el guardó.

l’objectiu que s’animin a practicar activitat física
totes aquelles persones que no en fan. Som
Dones, el Centre Excursionista i l’Ajuntament
de Taradell organitzen aquestes caminades.

més de 600 persones a la butxaca oferint un
espectacular concert a l’Església Parroquial de
Sant Genís amb motiu del 29è Aniversari de
Ràdio Taradell.

Es dedica una sala del Centre Cultural Costa
i Font a Josep Molet i Vila. En la sala hi estan
exposats 21 quadres de diferents indrets de
Taradell.
Es celebra amb èxit la 1a fira de Teràpies
Naturals i trementinaries a Mont-rodon.

MAIG

El primer cap de setmana de juny es va
celebrar la 4a Festa de l’Esport. Les entitats
esportives taradellenques van organitzar
diferents activitats. A banda d’una interessant
xerrada del Dr. Ramon Cugat i el seu equip, Pau
Canal, Mireia Sirisi i Meritxell Sánchez van ser
premiats com a millors esportistes, mentre que
Candi Peipoch, el CET Enclusa i Enric Llonch
van rebre diferents reconeixements.

160 persones, participen en la trobada de
casals d’avis que es va celebrar al Centre
Cultural Costa i Font.
Es va celebrar la 4a Festa del Civisme de
Taradell, per tal de fomentar el civisme i la
tinença responsable d’animals de companyia.
Com ja és tradicional, la Festa va comptar amb
la popular desfilada de gossos i també amb
l’exhibició de gossos de rastre i rescat de la
Unitat Canina de Rescat d’Osona.

Gran acolliment de la segona xerrada de
l’Escola de pares, que va dur a terme la
psicòloga M. Jesús Comellas, organitzada pel
Consell Escolar.
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El premi Solstici de Taradell va arribar a la 10a
edició amb un total de 164 treballs presentats.
Dels sis premiats, el taradellenc Albert Bigas
va ser guardonat amb el premi de poesia de
categoria A.
Se celebren els 25 anys de Ioga a Taradell. A
l’acte, la seva professora, Dolors Vivet va rebre
un emotiu homenatge.
Com ja és tradició, l’Agrupació Sardanista de
Taradell va celebrar l’Aplec de la Sardana al
Bosc del Pujoló.

El bloc de les Pinediques guanya el premi
Espiral Edublogs.

Taradell acull la jornada “Envelliment actiu als
petits municipis” de la demarcació de Barcelona.

La Tarabanda guanya el 3r premi al Concurs
de Bandes de Manresa.

La poetessa Rosa Codina presenta el seu
darrer treball Llibertat! Terra i Pàtria, a la
Biblioteca de Taradell.

Taradell recull 450€ per a la Marató de la
Pobresa.

Èxit en la campanya “Toca-premis” i “Toca-Tapes”,
organitzada per l’Agrupació de Botiguers de Taradell, que enguany ha assolit els 89 associats.

Un total de 146 avis i àvies de la nostra població
van ser homenatjats a la Festa que organitza
anualment el Patronat Local de la Vellesa.

JUNY
Comencen les caminades del projecte
“Taradell Camina”, un programa de promoció
de la salut adreçat a tota la població, amb

El dia 4 de juny, la Biblioteca de Taradell va
celebrar el seu 25è aniversari amb la presència
de la Big Mama Montse. En un acte molt emotiu
es va repassar la història de la Biblioteca.
També es va celebrar una gran gimcana molt
participativa.
L’Escolania de Montserrat es va posar les

El 30 de juny, se celebra la 2a Festa de les
Arts. En aquesta edició es van organitzar quatre
espais amb diferents propostes per a totes les
edats: poesia, tallers, grafits i concerts.
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El temps

Reportatge

RESUM DEL TEMPS AQUEST ANY
Aquest any el podem qualificar per ara d’un any sec. Sec perquè ha plogut poc, i sec perquè a l’hivern han
sovintejat els dies de vent del nord, amb humitats baixes. Per sort, veníem d’un novembre ben plujós, que
havia deixat plens el embassaments.
Al desembre van caure zero litres. I els dos primers mesos de l’any ha continuat la mateixa llei de manca
de pluja. Al gener, sense fer grans fredorades, va ser constant en els dies de gelada. Al febrer el fred també
va ser continuat. La mitjana de dies de glaçada dels dos primers mesos de l’any és del 53%, i enguany ha
arribat al 82%. Això sol ja demostra la persistència del fred.
Tot plegat va fer que a primers de març l’aspecte del paisatge fos força llastimós, amb molts matolls rostits
com ara estepes i farigoles. A més de la falta d’aigua, l’onada de fred de primers de febrer també seca i
ventosa, va fer més mal del normal als vegetals, que no van tenir la protecció d’una capa de gebrada.
I d’aquí que es produïssin inusuals incendis forestal al Pirineu en ple hivern.
Pel març tampoc va ploure gaire i a la primavera li costava d’arrencar. Després, l’abril va ser normal, i
va ploure el que calia. Maig sense ploure massa, ho va fer el just per mantenir l’impuls de la rebrotada.
El paissatge estava verd, però rius i fonts anaven minvant, no sobrava res.
Al juny ha tornat el temps sec i per acabar-ho de adobar, a finals de mes una onada de calor massa
primerenca que va durar ben bé una setmana, ha fet que tot plegat comencés a agostar-se abans d’hora.
De l’estiu en podem esperar calor més o menys forta. De pluja no en sol caure massa, si no és a la rifa de
les tempestes d’agost.
ANY 2.012

Esperem
que vinguin temps
millors.
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GEN.

FEB.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

PRECIPITACIÓ ACUMULADA MENSUAL

7,6

10,1

48,2

85,3

57,4

20,0

PRECIPITACIÓ ACUMULADA ANUAL

7,6

17,6

65,9

151,2

208,6

228,6

Que passeu
un bon estiu.

DIES PRECIPITACIÓ MENSUAL

3,0

4,0

5,0

16,0

11,0

3,0

DIES PRECIPITACIÓ ANUAL

3,0

7,0

12,0

28,0

39,0

42,0

Pere Espinet Godayol

DIES D’AIGUA MENSUAL

2,0

0,0

5,0

16,0

11,0

3,0

DIES D’AIGUA ANUAL

2,0

2,0

7,0

23,0

34,0

37,0

DIES DE NEU MENSUAL

1,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

DIES DE NEU ANUAL

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

DIES DE PEDRA MENSUAL

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

DIES DE PEDRA ANUAL

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

DIES DE NEU A TERRA MENSUAL

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

DIES DE NEU A TERRA ANUAL

0,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

TEMPERATURA MITJANA MENSUAL

4,6

4,1

10,4

11,6

16,7

21,5

TEMPERATURA MITJANA ANUAL

4,6

4,3

6,4

7,7

9,5

11,5

MITJANA DE LES MÁXIMES MENSUAL

10,8

11,9

19,0

17,4

23,7

28,6

MITJANA DE LES MÁXIMES ANUAL

10,8

11,3

13,9

14,8

16,6

18,6

MITJANA DE LES MÍNIMES MENSUAL

-1,6

-3,7

1,9

5,8

9,7

14,3

MITJANA DE LES MÍNIMES ANUAL

-1,6

-2,6

-1,1

0,6

2,5

4,4

DIES DE GLAÇADA MENSUAL

25,0

24,0

6,0

1,0

0,0

0,0

DIES DE GLAÇADA ANUAL

25,0

49,0

55,0

56,0

56,0

56,0

MÁXIMA ABSOLUTA MENSUAL

14,9

23,4

25,7

24,6

30,7

35,2

MÍNIMA ABSOLUTA MENSUAL

-5,4

-10,4

-3,1

-0,8

2,6

9,7

1987- 2012: 25 anys de biblioteca
Biblioteca Popular de Taradell. 1987-2002
El 4 de juny de 1987 es va inaugurar la Biblioteca
Popular de Taradell, fruit d’un conveni entre
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Taradell i la Caixa de Manlleu.
La Biblioteca, que formava part de la Xarxa de
Biblioteques Populars, estava situada en un
local de 160 m2 al primer pis de la Caixa de
Manlleu. En aquell moment era una biblioteca
moderna, amb el fons de lliure accés, amb
una secció infantil diferenciada i amb un espai
informal per a les revistes i diaris.
Quan va obrir les portes, la biblioteca tenia
un fons totalment nou, modern i actualitzat de
4.000 llibres que s’havien triat de la bibliografia
bàsica per a biblioteques i que s’havien
processat al Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona en els mesos anteriors
a la inauguració.

4 de juny de 1987. Inauguració de la biblioteca

Cada llibre s’havia registrat, és a dir, se n’havien
anotat les dades bibliogràfiques: autor, títol i
peu d’impremta al llibre de registre, on també
s’anotava la data en què s’incorporava el llibre al
fons de la biblioteca, i el número de registre, el
número correlatiu que a partir d’aquell moment
identificaria el llibre i que servia també com a
inventari.
Abans de folrar-lo degudament, cada llibre es
segellava amb un tampó amb el nom de la
Biblioteca, en aquell moment: Biblioteca Popular
de Taradell, i a la portada s’hi anotava el número
de registre.
De cada llibre s’havien fet un mínim de tres fitxes
amb les dades bibliogràfiques que, segons com
s’ordenaven en resultaven el catàleg d’autors, el
de matèries i el sistemàtic. El catàleg, un moble
ple de calaixets amb totes aquestes fitxes de
cartolina, ens permetia saber si teníem o no un
llibre determinat a la biblioteca.
Érem encara a l’era de les màquines d’escriure!
Pocs dies abans de la inauguració, quan el local i
el mobiliari van estar a punt, un equip de persones
del Servei de Biblioteques va desempaquetar els
4.000 volums i els va col·locar ordenadament a
les prestatgeries seguint la classificació decimal,
l’ordenació universal que utilitzen les biblioteques.
La tarda del 4 de juny, amb els parlaments de
les autoritats, la Biblioteca Popular de Taradell
quedava oficialment inaugurada i llesta per oferir
els seus serveis als taradellencs.

Secció de revistes de l’antiga biblioteca

I així comença la història de la biblioteca.
La missió de la biblioteca era, i és, oferir als
taradellencs accés a la informació, a la cultura
i a l’autoaprenentatge.
En aquesta primera etapa, l’equip de la biblioteca
tenia un objectiu molt clar: calia canviar la idea
força generalitzada que la biblioteca era un
lloc destinat als escolars i estudiants. I no va
ser fàcil. Cada tarda la biblioteca s’omplia de
nens i nenes amb ganes de fer els deures i de
llegir una estona. Encara no hi havia tradició
bibliotecària i només alguns adults utilitzaven
els serveis que la biblioteca els oferia, com el
servei de préstec que permet emportar-se uns
dies els llibres a casa.
Per canviar aquesta situació intentàvem difon-
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dre el fons documental tant com podíem a través dels mitjans de comunicació locals. Sempre
agrairem l’ajuda que vam rebre tant de Ràdio
Taradell com de la Revista de Taradell per fer
aquesta difusió.
Mensualment també editàvem una petita
publicació que anomenàvem “Bibliotarateca”,
amb recomanacions i amb les novetats que
ens anaven arribant trimestralment. De mica
en mica el nombre d’usuaris adults va anar
augmentant.

Reportatge
com Pilarín i Picanyol i, poc després, es van
organitzar xerrades i contes per a adults,
amb l’objectiu d’atreure joves i adults cap
a la biblioteca. Estem parlant, però, de 6 o 7
activitats anuals que coincidien gairebé sempre
amb festivitats com Sant Jordi i Nadal.

La informatització permet el treball en xarxa i
que els usuaris de la biblioteca tinguin accés
als documents de tota la xarxa de biblioteques.
Si un usuari necessita un llibre d’una altra
biblioteca té la possibilitat de demanar-lo en
préstec a través d’un nou servei: el préstec
interbibliotecari, un servei que s’inicia a la
nostra comarca gràcies a Caixa de Manlleu.
En aquests 15 anys havíem anat creixent, el
2002 ja teníem 15.000 volums i la biblioteca
s’havia fet petita. Havíem afegit tants mobles de
prestatgeries que ja no hi cabíem i els darrers
anys ja era materialment impossible organitzarhi cap acte.

Biblioteca Antoni
Pladevall i Font
2002-2012

En aquesta època vam crear la primera
“Viatgeteca”.
Encara no hi havia Internet ni s’editaven tantes
guies de viatge com ara però aquella viatgeteca
tan primària, que consistia en una filera d’
arxivadors verds a sobre d’una prestatgeria,
ordenats per països i plens de retalls de diaris i
revistes que parlaven de llocs i ciutats llunyanes
ens va ajudar a fidelitzar molts usuaris.
Com totes les biblioteques de la xarxa, des
del principi vam començar a recopilar el que
s’anomena la Col·lecció local, que és tot el
que publiquen els autors locals i el que es
publica sobre la població. En aquests anys
Mossèn Antoni Pladevall i altres autors locals
van fer donació a la biblioteca d’exemplars de
les seves obres perquè formessin part de la
Col·lecció local.
Amb el primer Toca-sons comencem també
a recollir llibres sobre bandolerisme, que es
convertirà més tard en un dels nostres fons
especials.
Pel que fa a les activitats de promoció de la
lectura van començar aviat. El 1988 es va iniciar
l’Hora del conte. Ens van visitar il·lustradors

de préstec de la biblioteca van haver d’obtenir
un nou carnet tipus targeta de crèdit, també
amb un codi de barres que permet gestionar
el préstec de manera informatitzada. Aquest
carnet permet utilitzar el servei de préstec i
la connexió a Internet, no només a la nostra
biblioteca sinó a totes les biblioteques de la
xarxa.

La informatització i l’accés a Internet són alguns
dels canvis més significatius de la història de la
biblioteca.
Al llarg del 2001 la biblioteca es va informatitzar,
és a dir es va posar un codi de barres a cada
llibre i es van introduir les dades bibliogràfiques
a la base de dades de la Xarxa de Biblioteques
Populars perquè formessin part del catàleg
col·lectiu de totes les biblioteques.
En aquest moment també s’instal·la un
ordinador amb connexió a Internet per als
usuaris, tota una modernització.
Amb el procés d’informatització, el llibre de
registre i les fitxes de cartolina del catàleg van
quedar abolits, i els usuaris que tenien el carnet

Finalment el 2002 l’Ajuntament decideix, molt
encertadament, el trasllat de la biblioteca
al Centre Cultural Costa i Font. El mes de
novembre de 2002 la biblioteca comença
a funcionar al nou espai i el gener de 2003
s’inaugura oficialment coincidint amb la festivitat
de Sant Sebastià.
La Biblioteca Popular de Taradell passa a
anomenar-se Biblioteca Antoni Pladevall i Font
en honor al nostre historiador i erudit local.

A partir del 2003 comença l’etapa de visibilitat
i consolidació de la biblioteca.
Si fins aquest moment ja havíem viscut alguns
canvis importants, el trasllat al nou local va ser
com tornar a començar de nou amb una il·lusió
renovada.
De cop i volta passem dels 160 m2 de l’antic
local als 650 m2 d’un edifici espaiós i lluminós
de dues plantes, situat al Centre Cultural
Costa i Font.
Aquest nou espai accessible, agradable i
proper ens ajudarà moltíssim a desterrar del
tot aquella idea que la biblioteca només era
per a escolars i estudiants. L’objectiu és que
tothom hi trobi el seu lloc.
Ara els nens i nenes disposen d’ una sala
infantil independent, amb mobiliari adequat que
permet organitzar-hi activitats específiques
sense destorbar el bon funcionament de la
biblioteca.
Amb la incorporació d’ audiovisuals i música,
el fons documental millora qualitativament i es
fa més atractiu: a la biblioteca es pot llegir i
buscar informació, però també escoltar música
i mirar una pel·lícula.
Oferim servei públic d’Internet per als adults i
també per als nens, la qual cosa facilita l’accés
a les noves tecnologies.
A la secció de revistes es pot llegir còmodament
la premsa diària i triar entre 70 revistes de
temes ben diversos, i la Viatgeteca ocupa un
espai central a la planta baixa.
Cada mes arriben més d’un centenar de llibres
nous a la biblioteca de tots els temes i les
darreres novetats de novel·la i literatura.
A la biblioteca tothom hi té cabuda, tothom
hi pot trobar algun llibre o revista que li cridi
l’atenció.
En aquesta nova etapa s’anirà consolidant
un calendari estable d’activitats culturals i de
promoció de la lectura que fa que molts adults
es converteixin en usuaris de la biblioteca.
El 2003 neix el Club de lectura que ens ha
donat l’oportunitat de fer tertúlia amb molts
autors dels llibres que hem llegit, de compartir
el plaer de la lectura amb altres lectors i
d’organitzar activitats culturals paral·leles a
la lectura: sortides culturals, visites a altres
biblioteques, en definitiva d’enriquir-nos com a
persones. Ara mateix ,2012, ja portem més de
50 llibres llegits.
L’Abril poètic ofereix als poetes locals
l’oportunitat d’exposar els seus poemes i fa
que durant tot un mes la biblioteca s’ompli de
poesia.

Gener 2003. Antoni Pladevall, Josep Munmany,
Dídac Herrero i Jordi Labòria el dia de la inauguració
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la col·laboració de les entitats i escoles del
poble.
Cada gener la biblioteca s’omple d’activitats
relacionades amb la pagesia i el món rural
gràcies a la col·laboració amb els Tonis de
Taradell i a la creació, l’any 2004, de l’Espai
Joan del Colomer, que aplega documents sobre
el “Món Rural” que és un dels fons especials de
la biblioteca.
Cada mes de març, en col·laboració amb Som
Dones, gaudim d’algun recital o narració per
celebrar el Dia de la Dona i ja fa alguns anys
que els divendres de maig acollim el cicle
de projeccions del Centre Excursionista de
Taradell.
Sempre hem comptat amb la col·laboració
de l’Escola de Música, l’Arpa, la Comissió del
Toca-sons…

Abril poètic 2006

El Cicle de projeccions dels viatges dels
“Taradellencs pel món” es converteix en un
punt de trobada de viatgers inquiets que
comparteixen les seves experiències.
Al Premi Literari Solstici, que es crea
conjuntament amb un grup d’usuaris, s’hi
presenten treballs arribats de tots els racons
dels Països Catalans i enguany ha arribat a la
seva desena edició ple de vitalitat.
En aquesta etapa la Biblioteca passa a integrarse en el ric teixit associatiu que caracteritza el
nostre poble. Val a dir que moltes de les activitats
programades no haurien estat possibles sense
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Aquests darrers anys, s’ha consolidat la relació
amb les escoles i l’Institut a través de les visites
escolars del programa de formació d’usuaris
que segueixen els nens i nenes per aprendre
a utilitzar la biblioteca i els tallers de poesia en
els quals participen tots els escolars de 5è i 6è
de les escoles de Taradell.
Quan es constitueix el Consell Escolar Municipal,
la biblioteca en forma part i actualment és jurat
del Premi de treballs de recerca de batxillerat.

Amb l’ampliació de la biblioteca el 2010,
aquesta visibilitat i consolidació s’accentuen.
Les millores d’accessibilitat i de distribució del
fons i de l’espai són evidents, es milloren el
punts de lectura individuals per facilitar el treball
amb portàtils i la il·luminació. S’amplia la sala
infantil, es redistribueix l’espai de magatzem i
es millora l’accés al servei de wi-fi.
A partir d’aquest moment la biblioteca acull en
un armari-compacte part de la col·lecció de
documents de l’historiador Antoni Pladevall
i Font. L’Arxiu Fotogràfic tindrà un espai de
treball funcional i independent i la sala Lluïsos
es converteix en un espai compartit amb el
centre cultural, adequat per dur-hi a terme
activitats de petit format.

La ruta de la Seda, amb Gerard Roma i Xevi Castejón

D’aquesta especialització en sorgirà un nou
projecte que anomenem “De biblioteca a
biblioteca, de país a país” i que té com a
objectiu aprofundir en el coneixement d’un país
o regió a partir dels fons de la biblioteca i de
l’organització d’activitats culturals, al mateix
temps que es fa un agermanament amb una
biblioteca del país escollit
L’any passat aquest projecte es va dedicar a
Escòcia i aquest 2012, a la Provença.

En aquesta nova etapa, els fons especials de
la biblioteca són els que ens singularitzen entre
les biblioteques i els que ens donen personalitat.
La viatgeteca es converteix en una secció
especialitzada en senderisme, excursionisme i
viatge, amb més de 2.000 volums. Ocupa un
espai destacat a la primera planta que acull
també documents i objectes de la primera
expedició catalana a l’Everest-85 estretament
vinculada a Taradell.
Gràcies a aquest fons especial dedicat al
viatge i al senderisme, la biblioteca pertany
des del 2011 al grup de biblioteques TurismeInformació, format per 8 biblioteques de la
xarxa amb fons relacionats amb el turisme i
també “Prestatge de turisme”, el grup de treball
encarregat de crear continguts d’aquest tema
per a la Biblioteca Virtual, el portal de la Xarxa
de Biblioteques Municipals.

Acte d’inauguració de les obres d’ampliació de la biblioteca

Gràcies a la importància que han adquirit els
nostres tres fons especials: Bandolerisme, Món
rural i Senderisme, el passat 2011 la biblioteca
va presentar una bona pràctica en unes
jornades professionals organitzades per la
Facultat d’informació i documentació, una gran
oportunitat per donar a conèixer la Biblioteca
dins el món professional .
Una altra línia de treball que creix i pren forma
en aquesta darrera etapa és la preservació de
la memòria oral.
El Grup de Recerca Local que es dirigeix i
coordina des de la biblioteca té a com a objectiu
recollir, preservar i difondre la història oral del
segle xx a partir d’entrevistes a la gent més
gran de Taradell.
El 2011 la biblioteca presenta una comunicació
a unes Jornades sobre els ajuntaments
i la recuperació de la memòria explicant
l’experiència del Grup de Recerca.
La Sala infantil és un dels pilars de la biblioteca.
Tot el que hi passa és importantíssim per
promoure el gust per la lectura.
El 2011 s’inicia un nou projecte dedicat als
nadons: el “Nascuts per llegir”, que es duu a
terme amb la col·laboració del Dispensari i de
la Regidoria de Benestar Social.

En Sebastià, mascota de la sala infantil

Actualment la biblioteca té un fons de 33.000
volums, rebem unes 38.000 visites anuals i
deixem gairebé 25.000 documents en préstec.
El darrer any hem programat unes 80 activitats.
L’any 1991 la biblioteca va rebre 9.285 visites i
va deixar en préstec 4.512 llibres.

21

Reportatge
Aquests 25 anys han estat uns anys de
canvis. Hem superat una primera inauguració,
un trasllat i una ampliació. Hem passat de la
màquina d’escriure als ordinadors, de les cartes
als correus electrònics, de les enciclopèdies a
Internet. Tenim dos blocs, som al facebook….
Tot això ens fa pensar de manera optimista que
ens podrem adaptar als canvis tecnològics i
d’escenari que ens esperin en el futur. Sempre
sense perdre de vista que la nostra feina és
garantir l’accés a la informació a tothom i vetllar
per crear curiositat i ganes d’aprendre entre els
nostres usuaris.
Molts dels pares i mares que ara vénen a
escoltar contes o a llegir una estona amb els
seus fills són aquells nens i nenes que omplien
cada tarda la sala infantil de l’antiga biblioteca.
Ara ja podem dir que Taradell té una llarga
tradició bibliotecària.
Gràcies a tots els usuaris per aquests 25 anys!

25

anys

Festa Major
Pregó de la Festa Major
de Taradell. Any 2011
Alcalde, regidors, comissió de festes, taradellencs
tots, molt bona nit.
Senyor alcalde, en primer lloc li volia donar les
gràcies per confiar en mi el pregó d’aquesta Festa
Major de Taradell 2011 en honor al nostre patró
Sant Genís.
He de reconèixer que quan el Sr. Alcalde Lluís
Verdaguer em va demanar si volia fer el pregó
em vaig endur una gran sorpresa. La nit abans
no havia pogut dormir pensant en que voldria
l’alcalde, m’havia citat al seu despatx per parlar
amb mi. Després de la sorpresa inicial un cúmul
de sensacions en van emvair el pensament, era
una barreja de neguits, per la responsabilitat que
podia assumir, i de joia per l’honor que significava
l’oferiment i la possibilitat d’acceptar-lo.
No estava davant d’una decisió qualsevol, era un
compromís molt important per a mi i els sentiments
estaven a punt de trair-me, el cor em deia “digues
que no ho faràs, jo no ho sabré fer”. Al cap d’una
estona vaig poder reaccionar i el sentit comú es va imposar, vaig acceptar el repte i aquí estic.
Crec que m’entendreu si us dic que he assumit una responsabilitat enorme, el respecte que em
mereixeu i l’estima que us tinc fan que vulgui estar a l’alçada de l’honor que em feu i no és una
tasca fàcil. I més sabent tot el que jo he rebut de vosaltres, l’estimació i el respecte per a la meva
persona i per la meva professió d’infermera.

Celebració del 25è aniversari de la Biblioteca
L’Equip de la Biblioteca bufant les espelmes del pastís
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Tinc ara mateix un altre sentiment, el d’orgull i dic orgull perquè al llarg de la vida no tots tenim
l’oportunitat d’expressar en públic el que sents per el teu poble i poder agrair tot el que has rebut.
I fer-ho en un dia com avui, l’acte inaugural de la Festa Major, que obre la porta de bat a bat a uns
dies de gresca i alegria.
Vaig acceptar el compromís pensant que era qüestió de compartir amb vosaltres un breu repàs de
la meva vida a Taradell i la relació mútua d’estimació que hem establert. Em resulta difícil perquè
hi ha coses que costen expressar amb paraules davant de tothom, però m’he compromès a fer-ho
i ho intentaré.
Crec que tots em coneixeu, potser els més joves no. La primera vegada que vaig trepitjar Taradell
va ser amb la meva família, els pares i els germans, corria l’abril de l’any 1956. Fa una eternitat i
em sembla que era ahir mateix.
El meu pare havia guanyat la plaça de Practicant Titular d’APD de Taradell i Santa Eugènia de
Berga, després de presentar-se a un concurs de trasllat. Fins aquell moment havia exercit la seva
professió en diversos pobles de la província de Castelló.
Aquí a Taradell ens van facilitar l’habitatge, era la costum del moment amb els metges i els
practicants de poble. Els pisos de l’ajuntament a sobre del consultori vell van ser la nostra llar des
d’aquell moment i per un bon grapat d’anys. Així va començar la nostra estada al poble.
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Els principis van ser una mica difícils, encara
vivíem el final de la postguerra i ens vam trobar
que aquí no es coneixia la figura del practicant,
era una cosa nova i ningú sabia ben bé què
feia.
Poc a poc, el meu pare va començar a treballar,
a oferir la seva experiència professional a
tothom, tot i els pocs recursos que disposaven
aleshores. En tot cas i va posar el cos i l’ànima
per servir i cuidar a tothom que li demanava.
Les coses van anar millorant dia a dia, ja que els
temps canvien i afortunadament les persones
també, es va fer el seu lloc al poble i tothom el
va respectar i estimar.
Jo vaig passar la meva infància i l’adolescència
aquí, recordo com era el poble llavors, tranquil,
bonic, acollidor en resum de bon viure-hi. Per
sort totes aquestes qualitats les hem sabut
conservar entre tots i encara ens podem sentir
orgullosos de ser taradellencs.
Envoltats d’un paisatge eternament verd,
de camins per passejar, amb l’escola de les
monges, la de les Pinediques, el cine dels
diumenges, etc. Aquests temps els recordo feliç
amb les inquietuds i problemes propis de l’edat.
La meva sortida momentània de Taradell
va ser per anar a estudiar infermeria a
Barcelona, a la Escola d’ATS de la Facultat
de Medicina a l’Hospital Clínic. Seguidament
vaig fer l’especialitat de Llevadora i vaig estar
treballant tres anys a la Maternitat Provincial
de Barcelona, tota una experiència que em va
enriquir professionalment i humanament.
El meu retorn a Taradell va ser l’any 1976,
coincidint amb la jubilació del meu pare i
plena d’il·lusions per tornar al meu poble com
a practicant. Aleshores no hi va haver cap
problema, no hi havia gaires aspirants a la plaça
i em van concedir la interinitat. Mentrestant em
vaig preparar per les oposicions de Practicant
d’APD que es feien a Madrid, un cop superades
vaig aconseguir el meu somni, la plaça en
propietat a Taradell, i fins ara.
He fet la major part de la meva vida laboral a
Taradell, en total 35 anys. Treballant, que per a
mi ha sigut molt gratificant i fàcil gràcies a tots
vosaltres. Mai em va passar pel cap demanar
trasllat a un altre lloc, aquest és el meu poble i
l’estimo. Aquí he tingut, i tinc, la llar on he format
la meva família, els meus dos fills i ara els meus
néts dels que gaudeixo cada dia i espero que
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per molts anys més. També he esta envoltada
pels els meus germans, la resta de família i els
amics. Ara tinc 64 anys i aquest any és l’últim
que treballaré per vosaltres i amb vosaltres.
Fent un repàs a la meva vida laboral vull dirvos que quan vaig començar hi havia el model
sanitari tradicional, sustentat en la figura del
Metge de Capçalera i del Practicant de poble.

la voluntat de tots, tant dels sanitaris, com dels
ajuntaments, com de totes les persones que
formem el poble. Ja sabem que els canvis costen
d’acceptar, primer ningú entén que passa,
costa de creure el que es veu, però en realitat
sempre hi ha coses que milloren, per exemple
les proves que abans s’anava a Vic ara es fan
aquí, les anàlisi, els electrocardiogrames, les
cures, l’atenció a les malalties cròniques etc.

Visitàvem a casa nostra fent la consulta i els
domicilis pel nucli urbà i per les cases de pagès,
com es podia, sempre de servei, sense festes,
ni nits, ni festius. Es a dir de guàrdia permanent.

Ah! i el que és més important de tot, ha millorat
la salut de la població i la seva esperança de
vida. En resum, vivim més anys i amb més
qualitat de vida.

És una època de la que guardo molts bons
records i anècdotes de com exercíem la nostra
professió amb mitjans molt precaris i sempre
molt sols. Com ja he dit, es treballava amb pocs
recursos i així vaig viure algunes situacions que
us vull comentar.

El primer Consultori Municipal es va fer als
pisos de l’Ajuntament, adaptant les estructures
per fer-lo útil: les habitacions van passar a
ser despatxos, el menjador amb llar de foc a
sala d’espera, el soterrani a arxiu. No teníem
ni calefacció, però amb el temps i paciència
es van anar arreglant les coses, més personal
sanitari i administratiu i equipaments materials
per donar millor servei. Allà vam estar 20 anys
fins que l’any 2005 es va inaugurar l’actual
Consultori que tots coneixem, amb més espai,
equipaments i noves tecnologies.

Un dia, en una visita a domicili que vaig fer,
havia de posar un sèrum, un “gota a gota”, però
aleshores em vaig adonar que necessitava un
pal per penjar-lo i que no el tenia, no estava a
l’Hospital. El cap va començar a donar voltes
per trobar un alternativa que fes la mateixa
funció, vaig donar una mirada a l’habitació
i veig un San Crist que estava la mar de ben
penjat damunt del llit, el vaig treure i en el seu
lloc hi vaig penjar el sèrum. Pensant que no
s’enfadaria ja que tots dos havíem de col·laborar
i la causa s’ho valia.
Altres situacions, ara ja no es poden donar, en
primer lloc perquè els malalts normalment ja no
moren a casa i en segon lloc pel fet d’haverhi altres recursos. Abans jo m’havia trobat en
situacions en les que havia d’ajudar a vestir el
difunt, fent d’empleada de la funerària i això es
una cosa que no havies après en les pràctiques
d’estudiant. En aquells moments veies que la
família ho necessitava i tu no pensaves si era
feina teva o no, simplement la feies. Al final
estaves ajudant als que servies.
I moltes més que ara no recordo i tampoc us
vull cansar amb coses meves.
Però amb el temps es progressa i va arribar la
reforma sanitària de l’atenció primària i amb
ella el canvi de model, començant amb els
CAP, les ABS, els consultoris municipals i el
servei d’urgències. Varem passar de treballar
els professionals sols al seu poble a treballar
en equip, compartint temps, coneixements,
idees, relacions humanes. Unint els esforços i

Entre tots s’aconsegueix que un poble
progressi, començant cada dia amb noves
il·lusions. Des del record de la gent gran que
ja no hi són, fins el somriure dels més petits i
l’esperança dels joves que volen una societat
més justa i tolerant.
Però ara, amb la crisi que hi ha, vivim amb una
incertesa constant i hem d’estar preparats per
si tornen a haver-hi canvis. Hi ha una frase que
a mi m’agrada molt i que diu: no sobreviu el més
fort ni el més intel·ligent, sinó el que s’adapta
millor als canvis (Charles Darwin).
Jo seguiré aplicant aquest concepte a la meva
vida i a partir de mitjans de novembre passaré
a ser una vilatana més, sense més ofici que fer
el que em vingui de gust i el que necessitin els
meus fills i nets.
Ja per acabar us diré que el que no es pot
canviar és la il·lusió de tots per preparar i viure
la Festa Major any rere any i per gaudir-la amb
alegria.
Bona Festa Major 2011, visca Sant Genís, visca
Taradell.
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PROGRAMA
D’ACTES
ACTES LLAOR DE SANT GENÍS
Dimecres 22 a 19:45h, dijous 23 a 18:45h de la tarda i divendres 24 a les 19:30h
TRÍDUUM en honor de Sant Genís, abans de la missa.
Dissabte 25
A les 11:30h, FESTA PATRONAL. Ofici Solemne Concelebrat. Predicaran l’homilia els
mossens del poble i mossens veïns.
Diumenge 26
A les 11:30h, MISSA PER ALS DIFUNTS.

DIVENDRES 17 D’AGOST
A les 20:00h, al vestíbul del Centre Cultural Costa i Font, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
D’ARTISTES LOCALS. A continuació vernissatge.

DIUMENGE 19 D’AGOST
De 10:30h a 13:00h i de 16:30h a 20:00h, al Parc d’Esports, POBLAT BANDOLER, jocs, tallers
de música, de ball de bastons, d’esgrima. Berenar popular amb tota la mainada. Preu: 3€ amb
dret a piscina. Organitza: Agrupació Festa d’en Toca-sons. Col·labora: Parc d’Esports.
A les 19:00h, al Centre Cultural Costa i Font, representació de l’obra “FUITA” de Jordi Galceran
a càrrec de Gottic Teatre i dirigida per Eva Molet. Venda d’entrades dijous 16 d’agost de 18:30h a
20:00h i una hora abans de les representacions. Preu: 10€.
En finalitzar l’obra, RECONEIXEMENT a Magí Reig, Andreu Ramírez i Jordi Recoder pels seus
anys dedicats al teatre.

DILLUNS 20 D’AGOST
A les 20:30h, sortida de la plaça de les Eres, LA NIT DEL BANDOLER (acampada al Castell
d’en Boix). Cal portar el sopar i la beguda. L’organització oferirà una xocolatada l’endemà al matí.
Organitza: Agrupació Festa d’en Toca-sons. Col·laboren: CAU, CET- L’Enclusa.
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DIMARTS 21 D’AGOST
A les 21:30h, sortida de la COMITIVA DE L’AJUNTAMENT AMB LA PUBILLA DEL 2011, Meritxell Freixas i l’HEREU 2012, Marc Sureda. Acompanyats dels gegants, nans i grallers de la Colla
Jove de Geganters de Taradell.
A les 22:00h, al Centre Cultural Costa i Font, PREGÓ DE FESTA MAJOR, a càrrec de la Sra.
Dolors Vivet. A continuació proclamació de la Pubilla de Taradell 2012 i brindis de Festa Major.
Acompanyaran l’acte l’Esbart Sant Genís i la Cobla Lluïsos de Taradell.

DIMECRES 22 D’AGOST
A la Carpa del Centre Cultural Costa i Font, 10è TORNEIG DE TENNIS TAULA
De 10:00h a 13:00h Categories infantils (fins a 14 anys)
De 15:00h a 19:00h Categoria sènior
Inscripcions fins al 18 d’Agost al Cafè de Can Costa. Organitza: Tennis Taula Mont-rodon.
A les 19:00h, al Centre Cultural Costa i Font, ESPECTACLE FAMILIAR “Instants de Màgia” a
càrrec del MAG EDGAR.
A les 21:30h, a la Plaça de les Eres, “A LA FOSCOR D’EN TOCA SONS”. Caminada teatralitzada. Preu: 2 €. Menors de 12 anys gratuït. Venda de tiquets una hora abans de l’espectacle.
Organitza: Agrupació Festa d’en Toca-Sons i Canya que no és conya.
A partir de les 23:30h, al segon Pujoló, FESTA JOVE. Organitza: Consell de Joventut.

DIJOUS 23 D’AGOST
A les 10:00h, als Jardins Centre Cultural Costa i Font, GIMCANA INFANTIL. Organitza: El Puntal - Centre Obert de Taradell.
A les 17:30h, al Centre Cultural Costa i Font, CONCERT amb l’orquestra La Principal de la Bisbal. Preu: 6€.
A les 20:30h, al patí de la Residència Vilademany, SERENATES, a càrrec de l’Orquestra La
Principal de la Bisbal.
A les 23:30h, al Centre Cultural Costa i Font, GRAN BALL DE FESTA MAJOR, a càrrec de
l’Orquestra La Principal de la Bisbal.
A partir de les 23:30h, al segon Pujoló, FESTA JOVE, dos espais: escenari gran amb l’actuació
de: The Others, Àcid Úric, Les Oques Grasses i carpa alternativa: Rap, Hip- Hop i Reggae. Organitza: Consell de Joventut.

DIVENDRES 24 D’AGOST
A les 11:30h, a la Plaça, BALLARUGA I FESTA DE L’ESCUMA a càrrec d’ Amadeu i Cia.
A les 19:00h, TOCA-SONS CANALLA. Organitza: Agrupació Festa d’en Toca-sons
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A les 23:00h, al Centre Cultural Costa i Font, Concert dels Països Catalans a càrrec dels AMICS
DE LES ARTS i NYANDÚ.
Entrades Anticipades: 15€. Punts de Venda: Ajuntament de Taradell, El Cafè de Can Costa, Bar
Can Ton (Torre d’Oristà), Martulina Divina (Vic), Bar l’Atmosfera (Torelló) i el Bar Nou (Tona).Entrades a taquilla: 18€
A partir de les 23:30h, al segon Pujoló, FESTA JOVE, dos espais: escenari gran amb l’actuació
de: Ressaka Ska, Demencials, Brams (a les 3 h. aprox.), Inser Show i carpa alternativa: Techno,
House, Electro. Organitza: Consell de Joventut.

DISSABTE 25 D’AGOST
A partir de les 10:00h i durant tot el dia, als voltants de la Sagrera, MERCAT DEL SEGLE XVII.
A les 10:00h, a la Plaça, GRAN XOCOLATADA. Col·laboren: El Xocolater de Taradell i El Forn
Sant Sebastià.
A les 11:00h i fins les 14:00h, PORTES OBERTES A LA TORRE DE DON CARLES I AL CAMPANAR.
A les 11:00h, pels carrers de la Vila sortint de davant de l’Ajuntament, CERCAVILA amb els gegants de Taradell, acompanyats pels grallers de la Colla Jove dels Geganters de Taradell.
A les 19h, ARRIBADA D’EN TOCA-SONS.
A partir de les 23:30h, a la Carpa del Centre Cultural Costa i Font, FESTA MARICEL. Preu: 10€
anticipada i 12€ a taquilla.
A partir de les 23:30h, al segon Pujoló, FESTA JOVE, dos espais: escenari gran amb l’actuació
de: El Quadrat, Zulu 9.30, Milkers i carpa alternativa: Drum, Bass i Hartek. Fi de festa amb punxa
discos. Organitza: Consell de Joventut.

DIUMENGE 26 D’AGOST
A les 8h, a la Plaça de les Eres, CAMINADA DE FESTA MAJOR. A les 08:30h, sortida de la
caminada de la mateixa plaça. Preu: 3€. Organitza: Centre Excursionista de Taradell.
A les 12:30h, a la Font Gran, SARDANES VERMUT. Organitza: Agrupació Sardanista de Taradell.
A les 18:00h, al Camp de Futbol de la Roureda, PARTIT DE FESTA MAJOR: UD TARADELL –
PREMIÀ (Segona Catalana). Trofeu Ajuntament de Taradell. Organitza: U.D. Taradell.
A les 21:00h, al Centre Cultural Costa i Font, representació de l’obra “FUITA” de Jordi Galceran,
a càrrec de Gottic Teatre i dirigida per Eva Molet. Venda d’entrades dijous 16 d’agost de 18:30h a
20:00h i una hora abans de les representacions. Preu: 10€.

DILLUNS 27 D’AGOST
A les 19:00h, als jardins del Centre Cultural Costa i Font, SARDANES BERENAR. Organitza:
Agrupació Sardanista de Taradell.

28

Servei local d’ocupació
ESCOLES
BRESSOL A LA
CORDA FLUIXA
Aquests últims mesos les escoles bressol han estat
en boca de molta gent del nostre poble després
de l’anunci de les retallades en subvencions
per part de la Generalitat. És de lògica que ens
qüestionem coses referents a les escoles bressol
de Taradell. Per què en tenim dues? Com afecten
les retallades? Per què s’apugen les quotes? Es
tancarà una escola bressol?….
Intentarem en aquest article resoldre aquests
dubtes.
A partir de l’any 2003 la demanda de places a “La
Xarranca” comença a superar el màxim d’alumnes
permès. El poble creix i les famílies comencen a
tenir problemes d’admissió. Es fan les sol·licituds
pertinents al Departament d’Ensenyament, el qual
dóna permís per a ampliar el conveni i passem de
les 82 places autoritzades fins a 96. Els alumnes
estan escolaritzats però l’edifici es fa petit .
La Generalitat aconsella la construcció d’una
escola nova, ja que després d’un estudi realitzat
per ells mateixos, veuen que la necessitat de la
nostra població (augment demogràfic) així ho
requereix. La proposta inicial de l’Ajuntament era
pujar un altre pis a La Xarranca, però aquesta
alternativa es va descartar ja que el Departament
no ho aconsellava, basant-se en la idea que
si algun dia baixava la demanda mantenir una
escola gran seria un inconvenient, en canvi si
s’havia de tancar una escola sempre es podria
aprofitar l’edifici per una altra activitat.
Va ser així com es va decidir construir “La
Baldufa” l’any 2007 amb la col·laboració a tres
parts: la Generalitat, l’Ajuntament i la Fundació
que les gestiona. Aquest nou edifici permetia
tornar a les 82 places de La Xarranca i guanyarne 53 de noves a La Baldufa fet que ha permès
acceptar totes les admissions i donar una bona
qualitat d’ensenyament en uns edificis adequats
i correctament dimensionats. A més a més, la
Generalitat augmentava la subvenció per despesa
corrent de 1.100 € a 1.800 € per alumne i curs.
Davant d’aquest escenari econòmic tan favorable
es van mantenir els preus de les quotes sense cap
augment fins el 2008, any en que es va fer una
comparativa amb altres escoles de la comarca i
es va veure que els nostres preus eren per sota
de la mitjana. L’any 2011 ja teníem els preus
regularitzats.

Un altre factor econòmic important fa referència a
la subvenció de la Generalitat, doncs fins el curs
2008-2009 aquesta feia l’aportació durant el curs,
però a partir d’aleshores es va anar endarrerint
fins el punt que l’havíem arribat a cobrar un
any desprès, ocasionant un greu problema de
tresoreria que es solucionava des de l’Ajuntament
fent l’avançament d’ aquests diners. A part s’han
anat retallant les aportacions fins arribar a l’última
per al proper curs de 875 € per alumne.
L’últim impacte a tenir en compte ha estat la
forta davallada en les matrícules dels alumnes,
motivades segurament per l’actual context de
crisi, la qual cosa fa que les famílies es plantegin
l’escolarització dels seus fills en aquesta etapa
educativa no obligatòria.
Davant de tots aquests factors comencem a
valorar de mantenir una o dues escoles. I des de
totes les parts implicades s’acorda apujar quotes
a les famílies, retallar els sous del personal i
augmentar l’aportació que feia l’Ajuntament, tot
això per cobrir la part que la Generalitat ha deixat
de subvencionar.
Alguns de vosaltres pensareu, valen la pena
tots aquests sacrificis? I la resposta per part del
Patronat, Ajuntament, pares i personal és que fins
aquí sí, doncs suposa defensar el treball que tant
de temps i esforços ens ha costat. A les escoles
bressol eduquem i guiem als petits seguint un
projecte definit i una metodologia educativa,
cap a un desenvolupament social, intel·lectual
i emocional. No volem ser una “guarderia”. Les
guarderies fan la funció de “guardar”. Per això
hem lluitat, per ser escoles bressol de qualitat.
Però lògicament no podem perdre el nord i hem de
saber tocar de peus a terra. La crisi està afectant
a tota la societat i, per tant, després de reunir a
les parts implicades, es va acordar que per al curs
2012-2013 continuaran les dues escoles obertes
sempre i quan no hi hagi més baixes d’alumnat; fet
que podria ocasionar el replanteig de tancament
d’una d’elles. Per tant, us animem a que ens
visiteu, us mostrarem uns edificis realment bonics
i adequats i un bon projecte educatiu.
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Què et podem
oferir des del
Servei Local
d’Ocupació ?
El Servei Local d’Ocupació (SLO) és un servei
sorgit del Pacte territorial Osona Sud - Alt Congost,
format per 10 municipis: Aiguafreda, Balenyà,
Centelles, El Brull, Muntanyola, Sant Martí de
Centelles, Seva, Taradell, Tona i Viladrau.
En la nostra oficina hi podràs trobar de forma
gratuïta assessorament i acompanyament en la
recerca de feina en els següents àmbits:

Borsa de treball: posem en contacte les empreses que busquen treballadors/ores amb les persones que busquen feina.
Assessoraments individualitzats: donem resposta a les preguntes més freqüents sorgides de
la recerca de feina: com fer un bon currículum,
com superar una entrevista de feina, a on puc
anar buscar feina, ...
Seminaris de formació: organitzem sessions
en grup amb l’objectiu de donar-vos les eines
necessàries per ser més competents al mercat
de treball (ús de les noves tecnologies, eines per
buscar feina, ...)

Club de la feina
El Club de la Feina és un espai dotat dels recursos
materials i tècnics necessaris perquè aquelles
persones que tenen dificultats a l’hora de trobar
feina, puguin iniciar un procés de recerca activa
d’ocupació, de forma autònoma. El fet de ser un
espai flexible i obert facilita la implicació dels seus
usuaris en el procés de recerca de feina.
Pel que fa als recursos humans, destaquem la
presència de la dinamitzadora, persona que dona
suport directe, ajuda en l’elaboració de documents
(currículums, cartes de presentació, etc.) i facilita
la informació adient a cada persona i situació,
estimulant sempre l’autonomia i l’autoconfiança.

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11 - 08540 Centelles

Telèfon: 93 881 12 57
Fax: 93 881 20 94

www.osonasudaltcongost.org
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Malgrat tot, comprensió.

Taradell no es quedarà enrere

Governar en temps de crisi no és el més agraït per un
grup de persones que entren a formar part d’un equip de
govern, sigui en el món local, autonòmic o estatal.
Quan es governa siguis del color que siguis, el que motiva, el que omple d’orgull, el que iŀlusiona, és el fet de poder mantenir tot allò bo que s’ha anat acumulant i pensar
en què més es pot fer per la ciutadania.
Ja portem una colla d’anys en que la maleïda crisi ens fa
ser més prudents, més eficients i més conscients a l’hora
de prendre decisions. Els Ajuntaments som l’esglaó més
proper a la ciutadania, i els primers que ens toca donar
explicacions de perquè ara no es pot o perquè hi ha coses que hauran d’esperar.
Darrerament la decisió del govern de la Generalitat de
reduir les aportacions que feien a escoles bressol, escoles de música i a l’ensenyament en general ha aixecat
polseguera en el món municipal.
A Taradell, com en tots els altres pobles, hem hagut
d’estudiar i valorar de valent què fèiem davant d’aquestes
retallades sobretot pel que fa a les dues escoles bressol
i a l’escola de música, dos models d’ensenyament que
havíem anat construint des d’anys enrere i que han assolit un nivell de qualitat del que ens en podem sentir ben
orgullosos.
Les retallades no han estat una novetat d’aquest darrer
curs, sinó que ja portem un parell de cursos a la baixa,
fet que ja va provocar que el curs passat s’apliquessin
algunes mesures per afrontar la repercussió econòmica
a parts molt iguals entre famílies, personal i Ajuntament.
I aquí és on volíem arribar, a l’agraïment que cal que us
fem arribar com equip que governa en temps de crisi, a la
bona predisposició i malgrat tot a l’alt nivell de comprensió que hi hagut per part de tots els agents implicats. És
evident que aquestes mesures no agraden a ningú, però
els pares heu encaixat l’augment de quotes, els professors una reducció de dedicació i de sous i per part de
l’Ajuntament esmentar la unanimitat del grups municipals,
a l’hora de fer aportacions extraordinàries provinents de
romanents de l’any anterior, per salvar la situació i garantir que almenys de moment, seguirem tenint escoles
bressol i escola de música a Taradell.
Hem apostat per una qualitat de l’Ensenyament a Taradell
i lluny de retallar hem invertit més que mai en l’estament
educatiu; conscients d’allò que volem per als nostres infants i joves.
Som a les portes d’una nova Festa Major, desitgem un
any més que gaudiu dels actes que Ajuntament i entitats
municipals han preparat al llarg dels darrers mesos pel
gaudi de tots. Gaudim-la amb civisme i respecte i entre
tots demostrem que a Taradell la Festa és Major.
Bona Festa Major a tothom!
Grup Municipal de CiU

Cada vegada més tenim la sensació que ens acostem a
la fi de tota una etapa o, millor encara, a l’inici d’una de
nova. Hem passat molts anys, massa, que semblava que
ens havíem avesat a conviure dins d’un Estat que no ens
apreciava gaire, gens, i que havíem de batallar-hi permanentment per a mantenir-nos vius com a poble i com a
cultura. Però ara tenim aquesta sensació que el canvi és,
si no imminent, molt proper.
Aquell argument que els independentistes treien uns resultats escassos en les conteses electorals, amb un sostre a l’entorn del 20%, se n’ha anat en orris. Ara ja no
és només ERC qui proclama que l’única sortida a la crisi
i per a fer viable el país és la independència, sinó que
l’objectiu d’assolir una plena sobirania ha esdevingut un
eix transversal que ha penetrat en tots els àmbits de la
societat catalana. Avui, en una consulta democràtica sobre la independència, la majoria de la població hi votaria
afirmativament; i sectors que fins fa ben poc es mostraven hostils, o com a mínim molt distants de les tesis sobiranistes, somiatruites que encara creien que era possible
trobar un encaix a Espanya, cada vegada més arriben a
la conclusió que la independència és la darrera sortida
que ens queda.
Des d’ERC podríem dir, sense voluntat d’atribuir-nos-en
tot el mèrit, que ha estat un dels nostres èxits. Però sobretot ha estat el fracàs d’una concepció d’Espanya que
ja només creien alguns catalans, avui desencantats. Les
atzagaiades, els atacs, l’espoli i el menyspreu que hem
patit els catalans ha arribat a sobrepassar els límits de
l’imaginable. No és una gota que ha fet vessar el vas,
sinó un raig que sobrepassa tota mesura. Avui la independència ja no és una opció possible, sinó l’única sortida
que ens han deixat, i hores d’ara se’ns presenta com a
ineludible.
S’acosten moments de canvi, transcendentals per al futur del país. Caldrà estar amatents, no trair la confiança
d’una ciutadania que ja ha esgotat la paciència, i actuar
amb veritable sentit de país. Haurem de deixar de banda
picabaralles partidistes i actuar tots plegats, els qui de veritat estimem el país.
A Taradell, ja hem demostrat en altres ocasions que som
capaços de posar-nos d’acord quan es tracta de defensar
grans objectius de país. En les consultes independentistes va ser una de les poblacions amb uns percentatges
més alts de participació i de suport a la independència. I,
ara, en els moments decisius hi tornarem a ser. La independència segurament es proclamarà des del Parlament
de Catalunya o amb una actitud de dignitat nacional del
nostre Govern, però la construirem tots plegats, des de
cadascun dels pobles de Catalunya. I Taradell no es quedarà enrere.
ERC Taradell

Grups municipals

L’Estat espanyol ha vist que de ser un dels estats
poderosos del món passa a ser intervingut per Europa
amb greus conseqüències per l’Estat del benestar:
retallades en sanitat i en educació, més impostos com
l’IVA, més taxes i copagaments, més inseguretat laboral
i més atur. Mesures que no ajuden a sortir de la crisi i
que ens porten a una dura etapa de recessió.Situació
que el PP aprofita per fer una ofensiva recentralitzadora
contra Catalunya i Euskadi i també els municipis.
En el cas de Taradell, la repercussió és greu, afecta a
l’atenció a les persones, eliminant serveis vitals com
escoles bressol i residències i serveis assistencials com
la llei de dependència.
També afecta l’autonomia municipal retallant drets
democràtics i reduïnt el pes de les mancomunitats,
passant les competències a l’Estat. I en la qüestió
econòmica, tenim els pressupostos intervinguts, sense
crèdit, i amb un augment de taxes i tributs. En la qualitat
democràtica, s’imposa la reducció de regidors que
afecta la pluralitat i la participació ciutadana.
Vivim sotmesos a la ràbia hispànica que acota el
cap davant els forts però que s’acarnissa davant els
febles. Mestrestant el Govern de la Generalitat malda
per obtenir un pacte fiscal que sap impossible. És el
moment d’iniciar el camí cap a la independència. Hem
d’escollir entre ser un Estat ric d’Europa o una regió
pobra d’Espanya.
Tenim un full de ruta seriós que no requereix el
consentiment espanyol només cal que la majoria
al Parlament es posicioni clarament a favor de la
independència i n’aprovi la llei de transició. És vital iniciar
converses internacionals per al nostre reconeixement
com a Estat i alhora endegar estructures d’Estat com la
Hisenda pròpia.
Aquí, a Taradell, hi podem aportar el nostre gra de
sorra, contribuint com a municipi al rebuig de la tutela
espanyola: referèndum oficial, insubmissió fiscal,
eliminació de símbols,etc. I de cara la Festa Major i
l’Onze de Setembre, un gest de dignitat: veure onejar la
bandera estelada al al costat de la de Taradell al balcó
del nostre l’Ajuntament i sense rastre de la bandera
espanyola. La independència no es demana, es pren.
Deixem enrere la crisi i l’arrogància espanyola per
caminar cap a una Catalunya més rica, més justa, més
culta i més lliure. Prou por.
Taradell batega per la independència. Bona Festa Major.

Benvolguts taradellencs i taradellenques,
De nou, ja som a la festa major. Passa molt ràpid el temps
i les coses encara més.
Ens adonem que hem passat d’una societat de benestar
social i tenir els aturats ben coberts, els jubilats amb unes
pensions més o menys dignes per tirar endavant, ajudes
pels que de veritat les necessiten, etc. a una societat molt
preocupada per el futur i on no es veu una sortida al final
del camí.
Des de PXC sempre hem denunciat les polítiques massa
obertes a tothom que s’han anat practicant des dels governs d’ esquerres i la manera indiscriminada com s’ha
ajudat a gent que no s’ho mereixia sense aportar res a la
nostra societat.
Ara, però, és tard. La rebaixa de la prestació d’atur, el copagament de la sanitat, tots els abusos que s’han fet i tot
un seguit de mesures que tots coneixem, no seran gratuïtes per el nostre futur. Ens passaran una factura que
la pagarem els que ens quedem aquí i que no marxem a
altres països quan les coses no van bé, sinó que lluitarem
per poder tirar endavant com sempre hem fet.
Això no serà possible sense la implicació de tots. Hem
d’aconseguir una societat cohesionada i menys dividida i
això implica que s’ha de tenir molt clar qui hi posa tot de
la seva part per sumar-se a aconseguir aquests objectius
i qui no ho faci, aquests que no vulguin formar part d’una
societat sòlida, no tenen lloc en una societat de benestar.
Tampoc no es poden continuar polítiques que degradin
cada vegada mes els pocs drets socials que ens queden
i per això nosaltres en farem denúncia de tot el que vagi
en aquest sentit.
Així doncs, tots hi hem de posar el nostra gra de sorra i
des de PxC ho farem des de l’Ajuntament de Taradell on
estarem sempre al vostre costat.
Gràcies també per tot el suport que ens doneu i que ens
feu arribar.
Ja us ho vam anunciar el primer dia i continuem treballant
perquè Taradell sigui un poble exemplar i s’hi visqui amb
un bon nivell de vida, encara que això sigui difícil entre
tots ho assolirem.
Malgrat tot aquest entorn, la Festa Major l’hem de viure,
i el que ningú pot pensar és que les dificultats ens faran
perdre ni les nostres arrels ni la nostra manera de ser.
Bona Festa Major
Plataforma per Catalunya

SI Taradell.
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Plens municipals

Plens municipals
Aprovació de les actes de delimitació de ternes entre el municipi de Taradell i Santa Eugènia de Berga, Seva,
Viladrau, Sant Julià de Vilatorta

PLE 21 DE JUNY DE 2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE-07)
Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (P/06/2012 ORDINÀRIA), de 31 de maig de 2012

Aprovar, si s’escau, la certificació núm. 4 de “l’Espai d’aigua a Taradell. Fase 1.2”

Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit 3/2012: Crèdit extraordinari i suplement de crèdit

Aprovació de la certificació núm. 6, de l’obra “Projecte urbanització del casc antic. 1a fase”

Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit 4/2012: Crèdit extraordinari i suplement de crèdit

Aprovar, si s’escau, la certificació núm. 4 del “Projecte per a la millora de la urbanització del barri de Montrodon de Taradell”

Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm.19 reguladora de la taxa per parades, barraques casetes de venda, espectacles o atraccions situats al terrenys d’ús públic i industries i rodatge cinematogràfic

Aprovació, de les Bases i Convocatòria per a la concessió de Subvencions en règim de concurrència competitiva
per a entitats l’any 2012

Aprovació, si escau, del Conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en
matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de març de 2012, de l’adhesió al Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local

Aprovació, si escau, del Pla d’Acció d’Energia Sostenible

Aprovació, del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que han de regir per la concessió administrativa de la
utilització i explotació del Bar i la Terrassa lateral exterior del Centre Cultural Costa i Font

Aprovar, si escau, la certificació núm. 8 de l’obra “Projecte urbanització del casc antic. 1a fase”

Aprovació, del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Clàusules Tècniques que han de regir per la
concessió administrativa de la utilització i explotació del Bar-Restaurant del Parc de la Font Gran

Moció per al revertiment als/les ciutadans/es de Taradell de l’esforç inversor realitzat en la piscina municipal
del poliesportiu del Club Parc d’Esport i promoure’n el seu ús, presentada per ERC+Independents

Moció presentada per SI, en motiu del dia de St. Jordi, l’estalada onegi en un lloc destacat de la façana de
l’ajuntament

PLE 31 DE MAIG DE 2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE-06)

PLE 1 DE MARÇ DE 2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE-03)

Aprovació de l’acta (P/04/2012 ORDINÀRIA), de 19 d’abril de 2012 i de l’acta (P/05/2012 EXTRAORDINÀRIA
I URGENT), de data 30 d’abril de 2012

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple P/02/2012 ORDINARI) de 16 de febrer de 2012
Aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d’execució i la plantilla de personal que han de regir per
l’exercici 2012

Ratificació de l’adhesió al Conveni Marc per al subministrament d’energia elèctrica
Aprovació, si escau, de l’acta de delimitació de termes entre el municipi de Taradell i Malla

Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit

Aprovació, si escau, de l’adjudicació de la concessió administrativa de la utilització i explotació del Bar i la Terrassa
lateral exterior del Centre Cultural Costa i Font

Aprovació inicial de l’Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de l’Ajuntament de Taradell

Aprovació, si escau, de l’adjudicació de la concessió administrativa de la utilització i explotació del Bar-Restaurant
del Parc de la Font Gran

Aprovació inicial del Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Taradell
Moció presentada per ERC, per declarar Taradell municipi republicà

Aprovar, si escau, la certificació núm. 5 de “l’Espai d’aigua a Taradell. Fase 1.2”
Aprovar, si escau, la certificació núm. 7 de l’obra “Projecte urbanització del casc antic. 1a fase”
Moció de Solidaritat Catalana per la Independència perquè l’Ajuntament de Taradell doni suport a la campanya
#NO VULL PAGAR

PLE 30 D’ABRIL DE 2012 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT (PLE-05)

Moció presentada per ERC, en suport al moviment “Diem Prou” i a les iniciatives per pagar els impostos a
l’Agència Tributària de Catalunya

PLE 16 DE FEBRER DE 2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE-02)
Aprovació de l’acta de la sessió anterior (P/27/01/2012 ORDINARI), de 23 de gener de 2012

Aprovar, si escau, la modificació de crèdit 1/2012. Incorporació de romanent

Aprovació provisional de la modificació (núm. 3) del POUM, que afecta a l’àmbit qualificat del sistema viari, situat
entre els àmbits qualificats amb la clau 2c2

Aprovar, si escau, la modificació de crèdit 2/2012. Suplement i crèdits extraordinaris

Resolució del Recurs de Reposició presentat contra l’acord d’imposició de Contribucions Especials per al finançament de part del cost de l’obra “Projecte d’urbanització del casc antic de Taradell” 1a fase

PLE 19 D’ABRIL DE 2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE-04)

Bonificació del tipus impositiu de l’impost de Béns Immobles

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (P/03/2012 ORDINARI), d’1 de març de 2012

Aprovació de la certificació núm.3 de les obres de construcció de la piscina “Espai d’aigua a Taradell, fase 1.2”

Aprovació inicial del resum numèric general del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2012
Aprovar, si s’escau, definitivament l’expedient d’oficialització de l’escut de Taradell

Podeu consultar les actes senceres dels plens a www.taradell.cat
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Plens municipals
PLE EXTRAORDINARI del 27/12/2011 (P/19/2011 extra)

Plens municipals
PLE del 3 de novembre de 2011 (P/17/2011)

Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 1 de desembre de 2011 (P/18/2011)

Aprovar, si s’escau, la modificació de les Ordenances Fiscals municipals per l’any 2012

Aprovació de la certificació núm. 4 de les obres d’urbanització del casc antic de Taradell, 1a fase

Aprovar, si s’escau, el conveni d’assistència per a la prestació de les funcions de secretaria-intervenció

Aprovació de la certificació núm. 5 de les obres d’urbanització del casc antic de Taradell, 1a fase

Aprovar, si s’escau, l’acceptació de la modificació de la subvenció del Departament d’Ensenyament per a
l’Escola de Música de Taradell, curs 2010-2011

Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres de construcció de la piscina “Espai d’aigua a Taradell, fase 1.2”

Aprovar, si s’escau, la certificació núm. 2 de les obres d’Urbanització del casc antic de Taradell, 1a fase

Acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona per la construcció de la piscina municipal

PLE del 26 d’octubre de 2011 (P/16/2011 extraordinari)

PLE de l’1 de desembre de 2011 (P/18/2011)

Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Generals 2011

Aprovació de les actes del Ple de data 26 d’octubre de 2011 (P/16/2011 extra) i de data 3 de novembre de
2011 (P/17/2011)

PLE del 15 de setembre de 2011 (P/14/2011)
Aprovar l’acta de la sessió anterior

Nomenament de representant a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat
Aprovació inicial de la modificació (núm. 3) del POUM, que afecta a l’àmbit qualificat de sistema viari, situat
entre els àmbits qualificats amb la clau 2c2

Aprovar, si s’escau, el compte general del pressupost 2010

Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per a la realització de les obres del camí de la
Casanova del Coniller

Aprovar, si s’escau, la resolució de recurs de reposició del grup polític municipal d’esquerra+independents-AM

Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres de millora de la urbanització del barri de Mont-rodon

Aprovar, si s’escau, la resolució de recurs de reposició de la Sra. Carme Pujol i Baucells

Aprovació de la certificació núm. 3 de les obres d’urbanització del casc antic de Taradell, 1a. fase

Aprovar, si s’escau, formar part de l’àrea bàsica de serveis socials Mancomunitat La Plana que es constituirà per a
la gestió dels serveis socials

Aprovació de l’expedient núm. 3/2011, de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari/suplement de crèdit

Aprovar, si s’escau, la moció del grup polític municipal de PxC, per instar al govern de l’Estat que no signi el conveni bilateral amb el Marroc que atorgaria el vot a les eleccions locals als immigrants marroquins

Aprovació de la rectificació per errors materials, de l’expedient núm. 1, de modificació de crèdits dels pressupost
2011, incorporacions de crèdit

Aprovar, si s’escau, les mocions conjuntes dels grups polítics municipals de CIU, ESQUERRA+INDEPENDENTSAM, SI i PxC, de suport al model educatiu català i en suport de la llengua catalana

PLE del 28 de juliol de 2011 (P/13/2011)

Nomenament de secretari del Jutjat de Pau

Aprovar l’acta de la sessió anterior
Aprovació de l’increment de les tarifes del servei d’aigües

Aprovar, si s’escau, la delegació de funcions de la gestió i explotació del servei de la deixalleria municipal de
Taradell i l’esborrany del conveni de cooperació entre l’ajuntament de Taradell i la Mancomunitat La Plana per a la
gestió i explotació del servei de la deixalleria municipal de Taradell

Concertació d’una operació de tresoreria

Aprovar, si s’escau, l’atorgament de les subvencions esportives i culturals any 2011

Moció instant a la Generalitat de Catalunya la redacció d’una llei de finances locals
Moció de suport i impuls a l’Ecomuseu del Blat (prèvia declaració d’urgència)

Aprovar, si s’escau, inicialment la modificació de crèdits del pressupost 2011, expedient núm. 1, incorporacions de
crèdits

Moció per instar al Govern de la Generalitat a redactar una llei de model lingüístic (prèvia declaració d’urgència)

Aprovar, si s’escau, inicialment la modificació de crèdits del pressupost 2011, expedient núm. 2, suplements de
crèdits i atorgaments de crèdits extraordinaris

Aprovació de la certificació núm. 3 de les obres de millora de la urbanització del barri de Mont-rodon (prèvia declaració d’urgència)
Aprovació de la sol·licitud d’inclusió d’un programa dins de la convocatòria dels plans d’ocupació (prèvia declaració
d’urgència)

Podeu consultar les actes senceres dels plens a www.taradell.cat
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Aprovar, si s’escau, inicialment el projecte tècnic executiu i l’estudi de seguretat i salut de l’obra local ordinària
“Espai d’aigua a Taradell, fase 1-2”
Aprovar, si s’escau, el plec de clàusules jurídiques i economicoadministratives particulars de la licitació pública, de
tramitació ordinària, procediment de selecció de contractista obert i forma d’adjudicació a l’oferta econòmicament
més avantatjosa amb més d’un criteri de valoració, per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del
projecte tècnic executiu de l’obra local ordinària “Espai d’aigua a Taradell, fase 1.2” i la convocatòria de la licitació

Podeu consultar les actes senceres dels plens a www.taradell.cat
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Aprovar, si s’escau, definitivament l’expedient d’operació jurídica complementària del projecte de
reparcel·lació del Pla de millora urbana de la unitat d’actuació núm. 4 “carretera de Balenyà”
Moció de PxC per instar la Generalitat a no retallar l’assignació pressupostària per al centre d’assistència
primària (CAP) i per a l’Hospital de Vic

Moció per aprovar, si s’escau, la resolució de mutu acord del contracte d’obra “Projecte per a la millora de la
urbanització del barri de Mont-rodon de Taradell, amb la pavimentació de les voreres, soterrament de la xarxa
de baixa tensió, telefonia i gas natural”, expedient núm. 1-2011-OBRA-PODC”

Moció de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) per penjar la senyera estelada els dies 10 i 11 de
setembre, vigília i Diada Nacional de Catalunya, al balcó de l’Ajuntament de Taradell

Moció per aprovar, si s’escau, la proposta d’adjudicació del contracte d’obra “Projecte per a la millora de la urbanització del barri de Mont-rodon de Taradell, amb la pavimentació de les voreres, soterrament de la xarxa de baixa tensió,
telefonia i gas natural”, expedient núm. 1-2011-OBRA-PODC, de tramitació ordinària, procediment de selecció del
contractista obert i adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb més d’un criteri de valoració

Moció de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) per habilitar carril bici al carrer Domènec Sert

PLE del 21 de juny de 2011 (P/10/2011 EXTRA)

Moció de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) per aprovar, si s’escau, les millores necessàries de
pavimentació i senyalització de places d’aparcament de tota la zona de la carpa
Moció conjunta CIU, ERC, SI PxC, per aprovar l’aportació econòmica de 1.000 euros a l’entitat Tonis Taradell
Moció de PxC de declaració de condemna al doble atemptat terrorista del 22 de juliol a Noruega

Aprovar l’acta de la sessió anterior
Aprovar, si s’escau, l’adjudicació definitiva del contracte d’obra “Projecte per a la millora de la urbanització
del barri de Mont-rodon de Taradell, amb la pavimentació de les voreres, soterrament de la xarxa de baixa
tensió, telefonia i gas natural”, expedient núm. 1-2011-OBRA-PODC, de tramitació ordinària, procediment de
selecció del contractista obert i adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb més d’un criteri
de valoració
Aprovar, si s’escau, inicilament la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Taradell

PLE del 13 de juliol de 2011 (P/12/2011 extra-urgent)
Aprovar, si s’escau, l’urgència de la convocatòria de la sessió i ratificar la inclusió en l’ordre del dia dels
assumptes a tractar
Aprovar l’acta de la sessió anterior

PLE del 16 de juny de 2011 (P/09/2001 EXTRA)
Aprovar l’acta de la sessió anterior
Aprovar, si s’escau, la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Taradell

Aprovar, si s’escau, l’adjudicació definitiva del contracte d’obra “Projecte per a la millora de la urbanització
del barri de Mont-rodon de Taradell, amb la pavimentació de les voreres, soterrament de la xarxa de baixa
tensió, telefonia i gas natural”, expedient núm. 1-2011-OBRA-PODC, de tramitació ordinària, procediment de
selecció del contractista obert i adjudicació a l’oferta econòmica més avantatjosa amb més d’un criteri de
valoració

Aprovar, si s’escau, la creació de la comissió especial de comptes de l’Ajuntament de Taradell i la seva composició
Aprovar, si s’escau, la creació de la comissió informativa general i la seva composició

PLE del 7 de juliol de 2011 (P/11/2011)

Aprovar la creació de la Junta de govern local de l’Ajuntament de Taradell

Aprovar l’acta de la sessió anterior
Aprovar, si s’escau, els nomenaments dels representats de la corporació a òrgans col·legiats

Aprovar, si s’escau, el nomenament de tresorer/a municipal de l’Ajuntament de Taradell

PLE de l’11 de juny de 2011 (P/08/2011 EXTRA CONSTITUCIÓ)

Aprovar, si s’escau, les indemnitzacions i retibucions dels càrrecs electes
Aprovar, si s’escau, la ratificació de la resolució núm. 16 de la Junta de Govern Local, del 27 de juny de 2011 “V.
Aprovar, si s’escau, l’esborrany de conveni de cessió d’ús privatiu d’un bé municipal, sense modificació o transformació del mateix i mitjançant llicència i el seu addendum, a signar amb Vodafone España, SAU”
Aprovar, si s’escau, la resolució de mutu acord del contracte de la concessió administrativa de la millora de les
instal·lacions, la utilització i explotació del servei de bar-restaurant del local dels antics safarejos rehabilitats del
parc de la Font Gran, i l’arrendment provisional mentre es tramita una nova concessió administrativa
Aprovar, si s’escau, la proposta de fixació de les festes locals de Taradell per a l’any 2012
Aprovar, si s’escau, l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Taradell i la Diputació de Barcelona per a la provisió de funcionalitat de la plataforma E-DIBAM (fase pilot)

PRESA DE POSSESSIÓ DE CÀRRECS

PLE del 19 de maig de 2011 (P/07/2011 EXTRA)
Aprovar l’acta de la sessió anterior

PLE del 12 de maig de 2011 (P/06/2011)
Aprovar l’acta de la sessió anterior

Aprovar, si s’escau, l’atorgament de bonificació en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
de la sol·licitud de llicència urbanística d’obres, expedient número 244/2010

Aprovar, si s’escau, la proposta d’adjudicació del contracte d’obra “Projecte per a la millora de la urbanització del
barri de Mont-rodon de Taradell, amb la pavimentació de les voreres, soterrament de la xarxa de baixa tensió,
telefonia i gas natural”, expedient núm. 1-2011-OBRA-PODC, de tramitació ordinària, procediment de selecció del
contractista obert i adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb més d’un criteri de valoració

Aprovar, si s’escau, la modificació dels membres de la comissió municipal de delimitació del municipi de Taradell

Aprovar, si s’escau, la pròrroga del conveni subscrit amb Gas Natural Distribución SDG, SA per a l’any 2011

Aprovar, si s’escau, la resolució del recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva d’imposició de
contribucions especials per al finançament de part del cost de l’obra “Projecte d’urbanització del casc antic de
Taradell, 1a fase”, expedient núm. 7/2010/OBRA-POVC

Aprovar, si s’escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Taradell al pacte dels alcaldes per una energia sostenible local

Aprovar, si s’escau, l’ampliació de la delegació en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu organisme de gestió tributària exerceixi, per compte d’aquesta corporació, les competències de recaptació dels
tributs que s’especifiquen: Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats

Podeu consultar les actes senceres dels plens a www.taradell.cat
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Aprovar, si s’escau, l’acta d’arqueig extraordinària i la comprovació de l’inventari general del patrimoni municipal
Aprovar, si s’escau, els models de declaracions per al registre d’interessos dels membres de la corporació

Podeu consultar les actes senceres dels plens a www.taradell.cat
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Adreces i telèfons d’interès
Ajuntament de Taradell
Oficines municipals: C/ de la Vila, 45.

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

93 880 01 57

93 812 61 00

Sanitat

670 019 966

Consultori de Taradell: C/ Ramon Pou, 82.

93 812 76 16

ABS Santa Eugènia: C/ Escoles, 1.

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

93 812 62 10

93 880 02 53
93 885 45 56

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

Emergències

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

Bombers:
Mossos d’Esquadra:
Emergències:

93 812 67 37
93 880 12 61

Centre Cultural
Centre Cultural Costa i Font:
Crta. de Balenyà, 101.

93 812 67 01

Biblioteca Antoni Pladevall i Font:
Crta. de Balenyà, 101.

93 880 10 56

Emissora Municipal: Crta. de Balenyà, 101.

93 812 62 20

Educació
Escoles bressol
La Baldufa: C/ Mossèn Cinto Verdaguer s/n.

93 812 68 18

La Xarranca: C/ Catalunya, 77.

93 812 63 89
Escoles

Escola Les Pinediques:
Passeig de Les Pinediques, s/n.
93 880 02 14 (edifici de Primària)
93 880 03 03 ( edifici d’E. Infantil)
Escola El Gurri:
c/ Ramon Llull, 10 ( barri de Mont-rodon).

93 880 04 07

Col·legi Sant Genís i Santa Agnès: Plaça de la
Rectoria s/n 93 812 60 15 / 93 812 65 16
Institut Taradell: C/ Pompeu Fabra, 12.

93 880 00 12

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

93 885 10 80
93 88157 00/ 088
112

Altres
Jutjat de Pau: Carretera de Balenyà 101

93 812 63 08 / 690 367 866

Residència Vilademany: C/ Jaume Balmes, 19.

93 880 03 75

Club Parc d’Esports: C/ del Parc d’esports, 1.

93 880 12 01
ADF:

93 880 02 30
Correus:

93 812 70 65

Llar Municipal Pensionista: Crta. de Mont-rodon, 11.

93 880 04 02

Autocars Prat i servei de taxi:

93 812 64 11

Servei funerari:

608 498 349
Gas Natural:

902 250 365

Fecsa/ endesa:

902 536 536

Estabanell i Pahisa:

93 887 04 23

Enllumenat públic:

93 880 01 27
Sorea:

93 880 01 07

Àrea de Serveis Taradell: Carretera de Vic, Km 5’8.

93 880 05 57

Mancomunitat La Plana:

93 812 41 67

Parròquia Sant Genís:

93 812 63 88
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