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Amb el número 8 encetem el tercer any de recorregut del Butlletí d’Informació Municipal. Era 

l’agost de 2008 que, aprofitant la Festa Major, fèiem la primera edició d’aquest butlletí que prete-

nia substituir el tradicional programa, que s’editava un cop a l’any, per donar-li una major amplitud 

i continuïtat. Després d’aquest curt recorregut, esperem que la finalitat s’hagi complert i que la 

informació que us hem anat fent arribar us hagi estat útil.

Evidentment, en aquest número més ampliat, el protagonisme el té la Festa Major de Taradell 

2010. Així, podreu trobar tota la programació dels actes previstos, el pregó de la Rosa Codina de 

l’any passat, un repàs als successos més destacats de l’any, i un article especial fet pel Grup de 

Recerca Local sobre l’escola del segle XIX.

Aquest any, amb l’entorn econòmic complicat que patim, hem fet un esforç important per contro-

lar les despeses que suposa una festa major. Com bé sabeu s’estan prenent mesures a tots els 

ajuntaments de reducció del deute públic i per això creiem que també cal un cert constrenyiment 

de la despesa que suposen tots els actes de la Festa Major. De totes maneres, creiem que per 

vosaltres serà imperceptible aquesta reducció i que gaudireu de gairebé els mateixos actes i amb 

la mateixa intensitat i qualitat de festa que ja fa molts anys caracteritza la nostra Festa Major. 

Com a acte específic d’aquest any voldria destacar el que tindrà lloc el proper 28 d’agost i que 

commemorarà els 25 anys de la primera ascensió catalana a l’Everest. Per aquest dia hi ha pre-

parats un seguit d’actes i exposicions en els quals us convido a participar i gaudir. 

Desitjo que un any més sapiguem gaudir, i que ho sapiguem fer amb respecte i educació cap els 

altres, de la nostra Festa del 2010.

Molt bona Festa Major!

 

                                                                                                                           Alcalde de Taradell    

Editorial



4

Esport

2a. FESTA DE L’ESPORT
Aquest any la segona Festa de l’Esport va tenir lloc els dies 4, 5 i 6 de juny, coincidint amb els dies 
proposats per la Diputació per la celebració d’aquestes jornades esportives.
Els actes van començar amb la inauguració al Centre Cultural Costa i Font de l’exposició dels 
millors atletes taradellencs. 
Tot seguit, al Serrat del Figaró, va tenir lloc un sopar per degustar la cuina d’en Nandu Jubany. En 
aquest sopar hi podia assistir tothom que ho va desitjar. El preu era popular perquè comptàvem 
amb la col·laboració d’en Nandu. En aquest mateix espai es van lliurar els trofeus dels millors at-
letes taradellencs: Felip Vallmitjana, Marta Font, Judit Pedrosa, Arantza Gross, Lisard Cuní, Eloi 
Pinyol, Guillem Pinyol, Sara Fernández, Anna Nòria, Berta Puigdomènech, Esther Puig, Mireia 
Parés, Quim Barfull, Ramon Barfull, Iñaki Eguzkiza, Toni Atència, M. Dolors Bigas, Quico Jordà i 
Marina Cuní.
Els actes van continuar el dissabte a l’aparcament de la Coma del Reig. En aquest espai es podia 
practicar diferents modalitats esportives: exhibició de trial, escalada, bàsquet, escacs, tir amb 
arc, circuit de bicicletes... A la mateixa hora, al passeig Domènec Sert, les botigues van sortir al 
carrer. 
Al vespre al pavelló, es va disputar un partit d’hoquei i una exhibició de patinatge artístic. El 
diumenge al matí va ser el moment d’agafar la bicicleta per gaudir d’una pedalada popular o bé 
d’una caminada popular. Més tard al camp de futbol de la Roureda, va tancar els actes un partit 
de futbol. Hem d’agrair la col·laboració de les entitats esportives: Centre Excursionista Taradell, 
CP Taradell, UD Taradell, Club Parc d’Esports, Unió Ciclista Taradell, Societat de Caçadors, Grup 
de Trialers, ja que sense elles aquesta festa no tindria cap sentit.
Amb aquesta segona edició de la Festa de l’Esport hem completat una etapa. L’any passat amb 
les diferents disciplines esportives, i aquest any amb l’atletisme hem pogut homenatjar a tots els 
esportistes taradellencs que han assolit algun títol com a mínim a nivell de Catalunya.
Volem que aquesta festa es consolidi a Taradell. De cara els anys vinents, es mirarà de fer un 
reconeixement al millor esportista de l’any.
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Salut

ELS MEDICAMENTS GENÈRICS
 
Des de fa anys la despesa sanitària es va incrementant de forma progressiva fins al punt que 
s’han fet del tot necessàries polítiques de contenció.
 
A l’any 2009, la despesa de farmàcia a l’Atenció Primària va representar a Catalunya un total de 
1.404 milions d’euros (més de 233 mil milions de les antigues pessetes).
 
Sols a la comarca d’Osona, les 9 ABS de l’ Institut Català de la Salut vàrem gastar al 2009 quasi 
22 milions d’euros (uns 3.650 milions de pessetes).  
 
Una mesura eficaç i fàcil per a contenir aquesta despesa és la utilització de medicaments 
genèrics. 
Un medicament genèric és aquell medicament venut amb el nom del principi actiu que incorpora, 
de forma que és bioequivalent, és a dir idèntic en composició i forma farmacèutica que el me-
dicament amb marca comercial. Els medicaments genèrics tenen idèntica eficàcia terapèutica 
i compleixen amb els mateixos registres sanitaris que els medicaments equivalents de marca 
comercial.
 
Espanya és dels països de la Unió Europea on es prescriuen menys medicaments genèrics, sent 
el percentatge de la despesa total inferior al 10%, enfront del 30-35% de la mitjana comunitària.
 
Els medicaments genèrics són més barats bàsicament perquè no paguen cap patent, i les 
despeses d’embalatge, de promoció comercial i les taxes estatals, són menors.
 
El Ministeri de Salut (AEMPS) i l’Agència Europea del Medicament (AEM) vetllen perquè tots 
els medicaments genèrics compleixin tota la normativa de seguretat europea igual que 
els medicaments de marca. A més, molts laboratoris que fabriquen marques comercials també 
fabriquen els propis medicaments genèrics. Fins i tot hi ha indústries que en la mateixa planta 
produeixen medicaments de marca i genèrics.
 
Els medicaments genèrics es reconeixen perquè a l’envàs en comptes d’un nom comercial porten 
el nom de la substància de la que estan fets (el que rep el nom de principi actiu), seguit del nom 
del laboratori fabricant. A més, inclouen les sigles EFG que volen dir Especialitat Farmacèutica 
Genèrica.

És responsabilitat de tots, usuaris, professionals sanitaris i administració,                                  
sol·licitar i promoure la utilització dels medicaments genèrics (EFG).
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Cultura Col·leccionables del Grup Fent Memòria.

“L’escola a Taradell” 
Us presentem un nou col·leccionable, a base de fitxes, on trobareu els articles dels temes que 
anem treballant des del GRUP DE RECERCA LOCAL.

En aquests moments estem treballant el tema de l’escola a Taradell, per documentar-nos sobre 
aquest tema hem utilitzat diversos mètodes com són les entrevistes de vida a la gent gran del 
poble o el taller de fotografia històrica amb imatges de grups escolars. Però tota recerca necessita 
una investigació prèvia, per tal de poder conèixer el context històric i així poder entendre millor el 
període que es vol treballar. En aquest primer número us presentem la primera part de la investi-
gació realitzada sobre l’escola que compren el S.XIX i la primera meitat del S. XX.

En la dècada dels anys 30 del segle XIX es porta 
a terme l’eliminació definitiva de l’absolutisme. 
És mitjançant la revolució liberal de 1835 que 
es destrueixen les bases de l’antic règim i 
s’estableix el nou ordre liberal. S’inicia així i es 
consolida una nova societat, la societat burgesa 
que permetrà que el liberalisme i la industrialit-
zació vagin lligades de la mà. Tot això comporta 
la generació de dos nous grups socials, la bur-
gesia i la classe obrera. 

L’etapa de 1835 fins a 1906 és el període en el 
qual es porta a terme la formació i l’establiment 
de l’estat liberal. La formació de l’estat liberal 
està compresa entre els anys 1833 i 1868. Du-
rant aquests anys, es consolida el règim polític 
basat en el sufragi censatari i apareix una nova 
classe de propietaris terratinents i financers. 
Tots aquests canvis es desenvolupen en un 
context complex i ple de violència. Els partida-
ris de l’antic règim es van alçar en armes, fet 
que s’iniciaren les guerres carlines. A les ciu-
tats, l’oposició popular va donar lloc a diverses 
revoltes que es van cristal·litzar en l’origen del 
republicanisme.

De 1868 a 1898 es viu el canvi de la revolució 
democràtica a la Restauració Borbònica de fi-
nals del període. De 1868 al 1874 s’estableix 
el sexenni democràtic sorgit del pronunciament 
contra la Monarquia. El que diferencia aquest 
pronunciament dels anteriors és la forta parti-
cipació popular i el seu caire rupturista. La re-
volució de 1868 és el moment que els sectors 
d’esquerres – obrers i republicans -  es puguin 
expressar obertament i assoleixin l’arrelament 
en la societat que culminarà amb la instauració 
de la Primera República (1873-1874). 

Però el cop d’estat del General Pavía al 1874 
provocarà la restauració Borbònica, amb un re-
trocés de les llibertats i el retorn del conserva-
dorisme social. La restauració corona com a rei 

el fill d’Isabel II, Alfons XII. Aquest nou règim va 
tenir l’adhesió entusiasta de la burgesia i dels 
sectors benestants, desitjosos d’estabilitat po-
lítica i ordre social. Les bases d’aquest sistema 
es sustentaven en la figura del Rei, que era el 
que donava l’encàrrec de formar govern. Serà 
però, la pèrdua de les darreres colònies espan-
yoles – Cuba, Puerto Rico i Filipines- al 1898 i 
la crisi econòmica que comporta aquesta pèr-
dua, els que desencadenen el final del sistema 
de la Restauració. 

La Societat del s. XIX
Al tombant de segle en la societat catalana en-
cara prevalia el model d’antic règim, però de 
mica en mica s’anava introduint el nou criteri 
del segle XIX. Aquest nou criteri de jerarquia 
era la valoració de la persona pel seus diners 
enlloc de pels títols que un posseïa. Naixien 
unes noves elits comerciants i manufactureres. 

En el primer estament de la població hi trobem 
aquestes noves elits comerciants, que amb la 
noblesa al seu costat suposen un tant per cent 
mínim de la població. Els comerciants i manu-
factures augmenten la seva promoció social a 
través del seu enriquiment substantiu. Al seu 
costat la noblesa senyorial tradicional, veu com 
els seus privilegis i la seva renda disminueixen. 
Per no quedar fora de la societat molts d’ells 
s’aburgesen, per mitjà de la participació en els 
negocis urbans i com a hisendats rurals.

En un segon estament, tenim l’església que pre-
senta una profunda divisió interna. En aques-
ta divisió hi ha l’alta jerarquia, el clergat urbà, 
els grans monestirs i un clergat rural. Cada un 
d’ells té un nivell de riquesa i una funció social 
diferent. 

Context històric
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El tercer estat compren una gran diversitat so-
cial a causa de la diferenciació de la riquesa i 
la seva ubicació en el territori. El 80% vivia al 
camp i la resta ho feia a la ciutat. L’agricultura 
era la base de l’economia vuitcentista i el criteri 
bàsic de la diferenciació social en el camp ca-
talà no era altra que la possessió de terres. En 
la ciutat en canvi, les diferencies socials tenien 
a veure amb l’ofici. Des de treballadors, boti-
guers, menestrals, oficials, proletaritzats i els 
pobres. 

Escola al S. XIX
El primer intent d’ordenar el sistema educatiu 
apareix en la Constitució de Cadis de 1812. 
Apareix un article sencer (article IX) parlant 
d’instrucció pública, en el que s’obligava a obrir 
una escola de primeres lletres en tots els pobles 
de la Monarquia, per ensenyar a escriure, llegir 
i comptar; i al mateix temps les veritats cristia-
nes del Catecisme i les obligacions civils. 

Amb l’arribada de la Restauració absolutista 
(1814-1829) i el retorn de Fernando VII a Es-
panya, s’anul·la la constitució de Cadis de 1812 
i el retorn a l’absolutisme més tancat i anacrò-
nic. D’aquesta manera tornem enrere en les 
qüestions educatives, la principal va ser la tor-
nada de l’educació a mans de l’Església, fona-
mentalment l’ensenyament primari.
 
Durant el Trienni liberal i els darrers anys de 
Ferran VII (1820 – 1833) els liberals, formats en 
la generació de la Constitució de Cadis, en re-
cuperen algunes de les mesures proclamades.

Reglament General 
d’instrucció (1821)
El 10 de juliol de 1821 es publica el Reglament 
General d’Instrucció Pública, aprovat per De-
cret de les Corts de 29 de juny de 1821. Les se-
ves bases van ser la distinció de l’ensenyament 
en públic i privat. L’ensenyament públic havia 
de ser uniforme i gratuït, i el privat havia de ser 
extensiu a tots els estudis i professions.

D’altra banda, dividia l’ensenyament en tres 
graus: primer, segon i tercer ensenyament. El 
Primer Ensenyament era el general i indispen-
sable - saber llegir i escriure - que ha de donar-

se a la infància. Aquest s’impartia a les Escoles 
Públiques de primeres lletres.

El Segon Ensenyament comprenia els estudis 
que habiliten per exercir alguna professió par-
ticular, les quals es cursaven: uns en càtedres 
agregades a les Universitats de província, i uns 
altres en Escoles Especials.

Al 1823 es restableix el poder absolut de Fe-
rran VII amb d’intervenció de les tropes Fran-
ceses. Durant els deu anys de regnat (el rei 
mor al 1833) la reacció absolutista derroga 
el Reglament General d’Instrucció Pública de 
1821 i promulga el Pla i Reglament d’Escoles 
de Primeres Lletres del Regne (1825); amb el 
qual es procedia a l’establiment d’escoles en 
poblacions amb més de 50 habitants, i del Re-
glament general de les Escoles de Llatinitat i 
Col·legis d’Humanitats (1826); per la que es 
tractava d’inculcar des de les primeres lletres, 
les idees monàrquiques-religioses i extingir així 
la llavor revolucionaria. 

A partir de 1833 comença la regència de 
Mª Cristina i, amb ella, l’anomenada «dèca-
da liberal». Al 1836 s’aprova el Pla General 
d’Instrucció Pública (Pla del duc de Rivas), 
que amb prou feines va tenir vigència, però 
que va suposar un important antecedent de la 
Llei Moyano de 1857. Aquest Pla regulava els 
tres graus d’ensenyament tan públic com el pri-
vat. L’educació passava a ser l’instrument de 
poder per adoctrinar d’acord amb les finalitats 
del poder, acabant així, amb la formació lliure 
de l’esperit lliure. S’estableix el caràcter gratuït 
de les escoles públiques per als nens que si-
guin veritablement pobres. Els mestres que es 
formin en escoles normals, per poder accedir 
una escola pública han de tenir complerts els 
vint anys, posseir el títol i obtenir un certificat 
de bona conducta de caràcter municipal. A més 
els ajuntaments han de facilitar-los casa o ha-
bitació, costejar les infraestructures i el salari 
del mestre.

Amb la majoria d’edat d’Isabel II, s’obre un nou 
període a la història d’Espanya que dura fins a 
1854 anomenat la dècada moderada. La cons-
titució s’aprova al 1845 i va acompanyada del 
Pla Pidal.
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Pla Pidal de 1845
Amb el triomf dels moderats i amb en “Pedro 
José Pidal” al capdavant del ministeri de Gover-
nació, es crearà el “Pla Pidal” de 1845. Aquest 
Pla s’inclina per l’ensenyament de dret estatal, 
i passarà a ser controlat per l’Estat. Per acon-
seguir un control centralitzat i governamental, 
és necessari prohibir la llibertat de textos, que 
hauran de ser aprovats cada tres anys pel Con-
sell d’Instrucció Pública.

Aquest Pla però, no convenç ni a liberals ni a 
conservadors i per tant no té futur. Mentre que 
pels liberals i radicals d’esquerres, el pla supo-
sa un control excessiu de l’estat i la limitació de 
la llibertat de pensament; pels clericals aques-
tes mesures afavorien a la secularització de 
l’ensenyament. 

Llei Moyano 1857
La necessitat de crear una norma que regu-
lés l’ensenyament, provoca que progressistes 
i moderats conflueixin coincidint en les grans 
línies del sistema educatiu liberal. Així neix la 
llei que es fonamentarà el sistema escolar de 
1857 fins a la segona República. Aquesta serà 
la Llei Moyano, de caràcter liberal i d’inspiració 
il·lustrada. Serà la llei d’instrucció pública, que 
mantindrà la seva vigència fins la segona Re-
pública. 

Amb l’arribada dels progressistes al govern al 
1854 veuen imprescindible i evident la neces-
sitat de crear una norma amb rang de llei que 
reguli la complexa trama d’instrucció nacional. 
Liberals i progressistes creuen necessari posar 
en confluència les grans línies del sistema edu-
catiu, tot i que la divisió ideològica reapareixerà 
més endavant amb els continuats canvis de 
partits.

Les línies bàsiques d’aquesta llei són tres: 
l’obligatorietat, la gratuïtat del sistema, amb 
matisos com veurem més endavant, i la sepa-
ració entre nois i noies, tant pel què fa a l’aula, 
com en les assignatures.

El sistema d’ensenyament passa a ser obligato-
ri i estableix que és responsabilitat dels pares, 
tutors o encarregats d’enviar els nens a l’escola 
des de 6 anys fins als 9 anys. Tot i que també 
estableix que és obligatori per tots aquells que 
no tinguin ensenyament privat a casa seva. I a 
partir d’aquest moment es multarà a les famí-

lies que no portin els seus fills a l’escola de 2 a 
20 reals, sempre i quan, aquests nens puguin 
anar a l’escola amb comoditat i en tinguin en 
el seu poble. Per tant, els que visquin apartats 
dels nuclis urbans i que l’accés a l’escola sigui 
dificultós queden lliures d’assistir-hi obligatòria-
ment.

La gratuïtat de l’educació serà per totes aque-
lles persones que no poden pagar quota sem-
pre i quan ho justifiquin mitjançant una certifica-
ció expedida pel mossèn i signada per l’alcalde 
de la població.

D’altra banda, l’ensenyament ha d’estar lligat 
als usos que en faran els alumnes, per tant, 
l’educació s’ha d’adaptar a les diferències entre 
nois i noies. Serà en aquest aparat, on trobem la 
divisió de les assignatures entre alumnes. Les 
assignatures que han de cursar els nois han de 
servir per poder aplicar els ensenyaments al seu 
posicionament social. Per tant les assignatures  
que els nois tenien eren, la doctrina cristiana, 
la historia sagrada, la lectura, l’escriptura, els 
principis de gramàtica castellana, l’aritmètica i 
l’agricultura, el comerç o la indústria depenen 
del lloc que es vivia. En el cas de les noies, 
també s’ha d’adaptar al lloc que ocuparà en la 
societat, per tant l’anomenada costura és un 
dels objectius per formar a les dones. Les noies 
enlloc de l’agricultura, el comerç o la indústria 
i llengua castellana es substituïen per labors 
pròpies del gènere, dibuix aplicat a les labors 
i nocions d’higiene domèstica. Així doncs, la 
dona és l’element de la transmissió dels valors 
quotidians. L’escola no serveix perquè la dona 
tingui un paper en la societat, sinó que sigui la 
formació de la futura muller amb finalitats ca-
tòliques.

El 19 de setembre de 1868 esclata la revolu-
ció coneguda com «la Gloriosa», donant pas al 
sexenni revolucionari, i al 1873 és proclamada 
la Primera República espanyola. Una de les ca-
racterístiques bàsiques d’aquest període en el 
camp de l’educació, és l’impuls de la llibertat 
d’ensenyament a causa del krausisme: és a dir 
l’obertura del pensament Europeu. Però sense 
canvis estructurals en l’educació primària.

La Restauració deixa enrere el sexenni revolu-
cionari, aprovant la nova Constitució de 1876, 
que restaura la monarquia constitucional, de 
caire conservador però amb filaments progres-
sistes. Era una constitució conciliadora, tot i 
així, en matèria educativa no es va arribar al 
consens.  El sistema polític de torns en el go-
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vern, va provocar que la legislació educativa s’esquiï al que ocupa el govern. Serà al 1898, amb 
la pèrdua de les últimes colònies espanyoles, que neix la necessitat de crear el nou Ministeri de 
d’Instrucció Pública i Belles Arts, durant el mandat de García Alix (1900). Es reformaran les es-
coles normals, amb l’intent de proporcionar als futurs mestres, una formació mínima acceptable. 
D’altra banda, els mestres passen a ser pagats per l’estat, ja que el salari, fins aleshores, pagat 
per l’ajuntament era deficient. 

L’escola a Taradell
Comencem a tenir constància de Escola a Taradell, a partir de 1831, tot i que només escola de 
nens. En un primer moment hi ha censats uns 54 alumnes que reben les primeres lletres i les 
quatre regles d’aritmètica. L’escola de noies no s’inicia fins al 1854 a mans Rosa Santaeugènia i 
Coll juntament amb Maria Planas i l’Antònia companyes de religió. 

Els horaris de l’escola, almenys en l’etapa 1908 a 1915, amb el mestre Joan Rodríguez i Marín 
estan compresos de les 8 del matí que s’inicien amb un descans al migdia per tornar-hi a la tarda. 
Si els alumnes volien afegir alguna hora l’escola deixava de ser gratuïta i es pagava al professor. 
Els alumnes per assistir a la tarda, havien de pagar deu rals al mes. 

La memorització era el recurs més emprat pels professors a l’hora de fer aprendre als alumnes. 
La memorització de pregàries o bé de cantarelles, juntament amb les labors per part de les noies, 
eren les assignatures que s’impartien a les aules. 

Edifici
L’ implantació de l’escola pública comporta la necessitat de crear espais per desenvolupar les 
activitats acadèmiques. Tot i que a partir de 1825, la llei especifica que els locals han de tenir dife-
rents aules, per separar la classe de llegir de la d’escriure; que els nens han d’aprendre separats 
de les nenes, i que els locals han de ser ventilats,espaiosos i allunyats de les tavernes; a la pràc-
tica, aquestes reclamacions no es compleixen. Les escoles no són res més que el reflex de les 
condicions en que viu la població. Els espais que ocuparan les escoles tenen greus problemes de 
deficiències sanitàries. Són espais ombrívols, sense aigua corrent, i amb manca d’espais lliures. 
La brutícia i la manca de ventilació dels espais comporta en la població un seguit de malalties ca-
racterístiques de l’època. A la mortalitat infantil, a les malalties respiratòries i a la mala alimentació 
de l’època s’hi ha d’afegir la manca d’electricitat i d’aigua corrent. Cal recordar que a la població 
de Taradell, l’arribada de la llum i l’aigua no és ben entrat el segle XX (1912 i 1914). Degut a les 
pèssimes condicions de les escoles, afegit als greus problemes de ventilació, l’estat ruïnós dels 
edificis, la poca llum a les aules i la pobresa dels materials, l’Inspector Federico López, deixa 
constància de que l’escola a Taradell, en un parlament adreçat als components de la Junta Local 
D’Instrucció Pública, reunits en sessió extraordinària el 6 de maig de 1907, que és deficitària. As-
senyala la necessitat de trobar una nova ubicació pel edifici de les noies, la pobresa dels materials 
i deixa constància de la deficient ajuda que proporciona el consistori a les dues escoles. 

L’arquitectura escolar no serà la prioritat de l’època fins al final del període acotat, que lluny de 
complir amb les lleis i adequar-se a les necessitats idònies per l’ensenyança, generen nous es-
pais millorant les condicions dels alumnes.
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L’edifici dels nois
El primer espai del que tenim constància i que 
s’utilitza per escola de nois, es trobava al Ca-
rrer de l’Església número 20. Aquest espai 
s’anomenava l’Estudi Vell. Es té constància 
que l’edifici es trobava en estat ruïnós i de-
plorable. Per aquest motiu, entre 1849 i 1850, 
es va deixar d’impartir classes en aquest local 
i l’escola es va establir en una casa propietat 
de Segimon Costa. Al 1857 aquest propieta-
ri en va demanar el desallotjament, i l’escola 
es va haver de traslladar a la sala d’en Josep 
Gorumbau situada a la Plaça Major. Les condi-
cions d’habitabilitat d’aquesta sala no són les 
més adequades per allotjar un centre educatiu, 
ja que hi havia greus problemes d’humitat i de 
ventilació, causades per una Torre de defensa 
construïda al costat de la sala. L’anomenat “To-
rreon y Tambor“ s’havia edificat per a defensar 
millor la Torre de Don Carles dels atacs d’unes 
partides Carlistes entre 1855 i 1856. Aques-
tes mancances van plantejar la necessitat 
d’enderrocar la citada torre, que finalment es 
portà a terme al 1865 amb l’obtenció del perti-
nent permís governatiu. Després de la millora 
de la Sala, l’edifici dels nois hi queda establert 
fins al 1906. L’augment d’alumnes matriculats i 
la rehabilitació del nou Ajuntament provoca que 
es plantegi un canvi d’edifici. La nova construc-
ció que els cedia la planta baixa, proporcionava 
un espai escolar més gran, amb més ventilació 
i il·luminació. Així, a partir de 1906 l’escola que-
da establerta al nou edifici comunal.

L’edifici de les noies
L’escola de noies neix al 1854 a una casa parti-
cular de la Plaça Santa Llúcia número 9, anome-
nada Ca la Viveta. De totes maneres, en aquest 
emplaçament, s’hi exerceix l’ensenyament du-
rant un període breu, i partir del desembre del 
mateix any l’escola passa a instal·lar-se a la 
Casa de l’Antic Hospital. Aquest recinte alber-
garà l’escola fins a mitjans de la dècada dels 
seixanta. Aprofitant les millores que es van por-
tar a terme a l’edifici dels nois, situat a la Plaça 
Major, l’escola de noies també s’hi trasllada. 
La convivència entre nois i noies provocarà 
polèmiques i recels entre la població. Les au-
toritats, influenciats per l’opinió pública, decidi-
ran ubicar l’escola de noies en un altre edifici. 
Amb la marxa de la Germana Jacinta Artigas, 
que deixa la titularitat de la plaça al gener de 
1876, les autoritats aprofiten el moment. Serà a 
partir del 13 de febrer de 1876 quan el trasllat 
es fa realitat. S’ha de tenir en compte que el 
retorn a l’edifici Vell, suposarà un pas enrere 
en les condicions d’habitabilitat. (Cal recordar 
que els nois l’havien abandonat pel seu deplo-
rable estat al 1850). Aquest desgreuge, és vist 
per les germanes, com perjudicial tant a nivell 
acadèmic com de la comunitat religiosa, cosa 
que farà néixer un anhel d’independència en el 
camp acadèmic i municipal.  

A partir de 1878 les Germanes de forma unila-
teral lloguen pel seu compte un local situat al 
carrer Quintana, número 1. Tot i ser un edifici 
humil i no adequat per l’ensenyament, les noies 
s’hi traslladen.

 Cal recordar, que la Plaça Major, era l’actual Plaça. I l’edifici estava ubicat a l’actual cantonada entre La Plaça i el C. d’en Quintana.
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Alumnes
Una de les característiques més importants de 
l’escola al llarg del s. XIX és la poca assistèn-
cia d’alumnes a les aules. L’absentisme escolar 
dóna lloc a les anomenades matricules flotants: 
o el que és el mateix;  mesos d’absència a les 
aules al llarg de l’any. Les matricules flotants 
venen donades per dues causes: el treball i 
l’oferta insuficient d’escoles.
El treball és una de les raons principals de la 
baixa escolarització del s.XIX. Existeixen dos 
tipus de feines que allunyaven els alumnes de 
les aules: 
Els treballs al camp: estaven formats per tas-
ques cícliques i lligades als períodes de con-
reu. Aquest tipus d’absentisme podia combinar-
se amb major facilitat amb l’escolarització ja 
que existien períodes d’absència, però també 
hi havia llargues estades a l’aula. Els alumnes 
s’absentaven durant les èpoques de més feina 
al camp. Durant aquestes èpoques, era quan la 
col·laboració dels fills en les tasques del camp 
resultava imprescindible. Les famílies necessi-
taven l’ajuda de tots els seus membres per a 
portar a terme les feines agrícoles.
Els treballs a la fàbrica: aquest tipus de treball 
difícilment podia ser combinat amb l’escola, ja 
que es requeria un treball continu, amb jornades 
laborals que dificultaven l’assistència a classe. 
Els nens realitzaven una gran quantitat d’hores 
en les fàbriques, sense cap mena de regulació 
ni de control per part de les autoritats.
L’oferta insuficient d’escoles repartides pel te-
rritori dificulta l’arribada d’alumnes dels masos 
més allunyats. Els grans recorreguts per poder 

assistir a classe resulten llargs i dificultosos pels 
menors. Una dificultat afegida és la climatologia 
severa en alguns mesos de l’any. Tot això pro-
voca que l’assistència dels alumnes a les aules 
sigui inferior als alumnes matriculats.   
Dues de les lleis que ajuden a combatre 
l’absentisme escolar són: la llei Moyano i la re-
glamentació legal del treball. 
Amb la llei Moyano de 1857 s’obliga als alum-
nes d’entre 6 i 9 anys a assistir a classe caient 
la responsabilitat sobre pares o tutors. En cas 
de no complir-ho es multarà a les famílies entre 
2 i 20 reals. 
D’altra banda, la reglamentació legal del treball 
femení i infantil del 13 de març de 1900, prohi-
beix als menors dels dos sexes, que no hagin 
complert els deu anys, a ser admesos a cap 
classe de treball. Al mateix temps, fins als 14 
anys no podran treballar més de 6 hores a la 
indústria i 8 hores als comerços; sempre alter-
nats per descansos.
 A nivell local una de les mesures per combatre 
l’absentisme escolar      és la creació de l’Escola 
nocturna al 1903. Sota les mans del professor 
Joan Rodríguez i Marín, i amb l’aprovació de 
la Junta Local, es potencia l’ensenyament per 
als nois que començaven a treballar, o bé als 
adults que volien aprendre a llegir i escriure. 
Tot i això a Taradell l’assistència a classe és 
escassa i això ens ho demostra l’estadística 
extreta de l’estudi de Josep Baucells. En la tau-
la que es reproduirà es veuen les matrícules i 
l’assistència mitjana de l’escola dels nens. 

Curs Alumnes 
matriculats

Assistència 
mitjana

Alumnes 
menors 6 anys

Assistència 
mitjana

Total

1884 – 1885 83 65 83
1885 – 1886 78 63 78
1886 – 1887 79 79
1887 – 1888 85 85
1888 – 1889 92 92
1889 – 1890 90 90
1890 – 1891 82 82

1901 – 1902 101 90 101
1902 – 1903 96 80 96
1903 – 1904 67 60 16 13 83
1904 – 1905 70 60 13 83
1905 – 1906 67 57 12 10 79

 Elaborat a partir de les dades contingudes en els
 llibres “Registros de faltas de asistencia” de l’Arxiu municipal.
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Mestres
Les places de mestres d’escola en aquest pe-
ríode són places itinerants. Les causes princi-
pals de l’interinat són les oposicions, els canvis 
polítics i les successives guerres carlines. No 
podem menysprear, tampoc, les tibantors en-
tre els governs liberals i l’església que es faran 
notar en alguns moments, ja que les reformes i 
les llibertats no són ben acollides en l’estament 
religiós.

 Les oposicions, com a primera causa de 
l’interinat, no són obligatòries a l’inici del perío-
de. Així doncs, en molts casos, el mestre no no-
més exerceix de mestre, sinó que ocupa altres 
càrrecs dins el consistori. Algun d’aquest cà-
rrecs és de secretari d’ajuntament, degut a que 
en els inicis no és obligatori passar cap oposi-
ció, i per tant, són escollits a dit. Ens trobem en 
el moment de la successió de diferents plans, 
entre ells el Pla del Duc de Rives de 1836, on 
s’estableix que per ser professor s’ha de tenir 
vint anys, posseir el títol i obtenir un certificat de 
bona conducta de caràcter municipal. A partir 
de la Llei Moyano de 1857 el professor a part 
d’obtenir el títol, ingressarà mitjançant les opo-
sicions, tal i com esmenta el punt número nou 
de citada llei. Només podrà exercir com a pro-
fessor sense oposicions si és per antiguitat o 
bé per mèrits en l’ensenyament. I no podran ser 
expulsats si no és per sentència judicial.

Amb l’aparició de la constitució de 1869, ano-
menada “la Gloriosa”, apareix la segona cau-
sa dels successius canvis de professorat. 
L’oposició a les reformes liberals portades a 
terme pel govern, deixa entreveure les tibantors 
entre l’església i el govern. Un exemple clar, és 
el cas de la professora de les noies Teresa Bo-
nay. Aquesta es nega a jurar fidelitat a la consti-
tució de 1868, tal i com obligava la circular de la 
junta d’instrucció Pública. La Gloriosa, votada 
pel Govern liberal de 1869, és una constitució 
amb avançats drets democràtics, on s’hi esta-
bleix un ampli marc de llibertats, entre elles la 
llibertat religiosa. 

Una de les altres causes esmentades, és l’ apa-
rició de les Guerres carlines. Em el cas concret 
a Taradell, és a mitjans de 1874 quan, tot i tenir 
a Francesc d’Assís com a proposta de mes-
tre, el consistori no l’accepta. En plena tercera 
Guerra Carlina el consistori no veu en bons ulls 
tenir com a professor un “ministre del senyor”. 
Per tant, els alumnes es queden de moment 
sense professor. D’altra banda, en aquests pe-

ríodes de Guerra carlina trobarem que la plaça 
de mestre no l’ocupa ningú, això vol dir que els 
alumnes es quedaven sense mestre.

És remarcable comentar, com el seguit de pro-
fessores de l’escola de noies, són religioses. 
És una de les particularitats de l’ensenyament 
de l’època, ja que només podien accedir a la 
cultura d’elits els cercles benestants o bé, les 
religioses. D’aquí que només religioses obtin-
guin el títol de professor.
El llistat de professors que vindrà a continuació, 
és la recopilació de l’article de Josep Baucells a 
la revista de Taradell.
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Professors dels nois

· 1835 - 1841: Marià Ginovart: actua com a professor, tot i no haver passat per cap examen. A part 
de professor, també actua com a secretari i també sense haver passat per cap examen.

· 1842 - 1852: Magí Rodamolins: és el professor i també ocupa el càrrec de secretari.

· 1855 - 1858: Joan Suñé: va obtenir la plaça i és acceptat per la Junta Local.

· 1858 - 1861: Bonaventura Berenguer: comença com a interí amb la condició d’anar a les pròxi-
mes oposicions, però les perd.

· 1862 - 1873: Pascual Sales i Cano: vencedor de les oposicions. Exerceix també com a secretari 
i deixa el lloc per discrepàncies amb els regidors.

· 1874 - 15/2/1874: Francesc Miracle i Rodon: deixà el càrrec per no estar d’acord amb el seu sou, 
a que no el permetia viure a ell i a la seva dona. El sou era de 3300 rals.

· 16/2/1874 - 5/10/1874: Sense mestre causat per la tercera Guerra Carlina.

· 6/10/1874 - 1875: Francesc d’Assis i Brussosa (Can Brussosa): sacerdot que exerceix de mestre 
a partir del mes d’octubre tot i les reticències d’alguns. 

· 1875 - 1880: Berna Prats: el rector de la universitat li concedeix la plaça per ocupar la vacant.

· 1880 - 1898: Joan Bosch i Puig: ocuparà la plaça una vintena d’anys tot i la seva condició de 
sacerdot. Cal recordar en aquest punt, que estem en plena Restauració Borbònica. 

· 1898 - 1899:  Joan Sala i Bayés: exerceix durant un curs, deixant la plaça per ocupar el càrrec 
d’escrivent. Tornarà a ensenyar com a interí, quan el Joan Rodríguez deixa el càrrec i abans no 
arribi el següent professor.

· 1899 - 1905: Joan Rodríguez i Marín: impulsa una nova manera d’ensenyar. Premia l’educació 
amb diplomes, llibres i adhesius. També es l’impulsor de l’escola nocturna. Crearà les festes lliga-
des amb la natura i premia als nens que respecten la mateixa. Al 27 d’abril de 1905 és traslladat 
a una població més gran.

· 1908 - 1915: Joan Viñes I Figueras:  professor amb una serietat i un gran encert pedagògic. A 
la classe utilitza els anomenats “correctors” on un dels alumnes amb més edat, ajuda al profes-
sor amb els més petits. Això és possible, ja que grans i petits comparteixen la mateixa aula. Un 
d’aquests “correctors” és Jacint Sallés i Mayà. D’altra banda, també potencia les qualitats dels 
seus alumnes i en sobresurt Josep Farrés (el noi de l’Estanc) que estudiarà per a professor i 
substituirà a Joan Viñes quan va anar a renovar les oposicions a Madrid.
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Professores de les noies

· 1854 - 1859: Rosa Santaeugènia i Coll: regenta el títol de mestre elemental i anteriorment és 
mestra de l’escola del carrer Caputxins de Vic. Amb les seves companyes de religió, Maria Planas 
i una tal Antònia, són les iniciadores de l’escola de les noies a Taradell. Després d’haver-se esta-
blert com a Religioses Servites a la casa de la vilatana Viveta.  El seu sou era de 540 pessetes.

· 1859 - 1866: Bernarda Gillumet: ensenya fins a ser substituïda per la següent religiosa.

· 1866 - 1870: Teresa Bonay: destituïda per no voler jurar fidelitat a la constitució liberal de 1869.

· 1870 - 1972: Maria Mangal: germana dominica que exerceix com a interina, mentre no arriba la 
propera professora. 

· 1873-1874: Jacinta Artigas: va exercir amb el títol de propietat, ara bé, va ser substituïda pel 
període de la Guerra Carlina.

· 1874: Ignasia Ribes: substitueix a Jacinta Artigas a causa de la Guerra Carlina.

· 1875: Antònia Espadaler: nomenada mestra interina per l’ajuntament al 9 de maig del 1875 i 
aprovada per la Junta provincial.

· 1876 - 1879: Ramona Tria: lluita per la gratuïtat de l’ensenyament.

· 1879 - 1883: Maria Àngela Espadaler. 

· 1883 - 1916: Dolors Reixach i Vilaró: filla de Prats del Lluçanès. És la que promou la construcció 
de l’actual edifici de les Dominiques a Taradell.

Míriam Martínez i Raurel
Grup de Recerca Local de Taradell.
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PREGÓ PER A LA FESTA MAJOR 
2009

      Déu-vós-guard taradellencs: als qui des 
de temps ha, i pels vostres avantpassats, sou 
fills d’aquest poble, als qui heu tingut l’encert 
d’escollir aquesta formosa Vila per fer-hi casa 
vostra, també als membres de l’Ajuntament, que 
encapçalats pel senyor Batlle, vàreu prendre el 
compromís de treballar i procurar pel bé del nos-
tre poble. A tots, molt bona vesprada!

       És evident que em trobo aquí, dalt d’aquest 
escenari, per complir amb una difícil, però alhora 
joiosa petició: la de dir el pregó de la Festa Major 
d’enguany .

      No podria pas començar sense explicar-vos 
la impressió que vaig sentir, quan en Lluís, el Sr. 
Batlle, em va comunicar que havia pensat que el 
podria fer jo. Vaig acudir al seu despatx, tal com 
se m’havia dit, cordialment, per una qüestió de la 
biblioteca. Quan em va dir de què es tractava no 
sé pas quina cara hi vaig posar; el que sí sé, és 
que el cor em va fer un salt. Un cop refeta de la 
primera impressió, escoltant els arguments que 
el portaren a prendre aquesta decisió, em van re-
tornar, a la ment, una riada d’imatges i vivències 
del meu poble, talment com si fossin seqüències 
i fotogrames d’un film, i... vaig dir que sí, tot ac-

ceptant el repte que em suposava complir amb aquest encàrrec. Em va costar quinze dies 
prendre’n del tot consciència; fins i tot, vaig tenir un malson. Resulta que ja tenia el pregó 
escrit i l’ordinador em feia una “mala passada”: el volia imprimir, em desapareixia de la pan-
talla, em barallava amb les icones, tecles, apareixia, tornava a desaparèixer..., total una gran 
batalla. Al dia següent, a la pàgina oberta, només, en la realitat hi havia escrit: Pregó de la 
Festa Major, i una invisible incògnita, envers una raonable pregunta: Què diràs? Eren dies 
del solstici d’estiu, amb les seves nits màgiques, on la màgia de les paraules, juga a ser foc 
i resplendor. Finalitzada la revetlla  de Sant Joan, havent menjat la tradicional coca, ben re-
gada amb cava; enlluernada per l’esclat dels focs d’artifici, tot imaginant-me l’enrenou que 
s’armava a l’entorn de les ancestrals fogueres, la significació de la seva mitologia; tocant de 
peus a terra, em vaig dir a mi mateixa:- Noia: posa’t la mà al cor, fes servir les paraules, i 
escriu el que ell et dicti.
 
      Seriosament, i, amb sinceritat, agraeixo, que la Corporació Municipal, pensés en mi, sim-
plement com a vilatana de Taradell, que és el què sóc; el poble que m’ha vist néixer, on la 
cigonya, segons em va contar la meva àvia, em va deixar sota d’una col; de pell de galàpet! 
No en podia ser cap d’altre, era al febrer. El meu “Tardell”....El meu Taradell! on hi he viscut 
i treballat sempre i que, per a ell, juntament amb altres persones, amb afinitats comunes, he 
col·laborat en activitats socials, culturals i de lleure; la qual cosa, et dóna la compensació de 
nodrir-te dels seus valors, afavorint-te també en el creixement personal , assolint una satis-
facció joiosa, quan, al rebre la resposta d’aquests volguts i plaents afanys, pots copsar-hi, 
sentint-los molt propers, un grapat dels seus diferents batecs.
 Permeteu-me de retrocedir temps enrere, quan el poble era més petit, i ens coneixíem 



Festa Major

17

tots: qui era qui, d’on era; quan se t’identificava, i t’hi identificaves també, més pel sobrenom 
de la casa que pel teu cognom; temps que encara, als meus seixanta anys, el sento a flor de 
pell.

     Per als qui no em coneixeu: sóc la segona filla d’en Perico de can Marxant i de la Maria de 
can Met; així, doncs, sempre m’anomenaven: la Rosa de can Marxant. Quan vaig desplegar 
les ales per formar, amb el meu enamorat, en Jaume, una nova llar, la manera amb què se 
m’identificava popularment canvià, vaig ser: la Rosa de can Marxant, casada amb en Jaume 
de can Farines. És obvi que la nostra societat evoluciona  sempre,la manera d’expressar-se 
n’és un exemple; ara, a més, a més, sóc la Rosa, tal...tal...adreça electrònica, tal....etcètera.
    A tots vosaltres, convilatans, us oferim la nostra simpatia, i també, si voleu, la nostra amistat.

Hi havia una vegada un poble que va néixer de l’aigua, o per l’aigua, o millor dit, a conse-
qüència d’una gran deu d’aigua, d’aigua abundosa i cristal·lina que convidà a instal·lar-se, al 
seu entorn, la primera comunitat de persones, les quals s’agermanaren amb ella. Des de l’ 
antiga primera establerta, any rere any, l’aigua que és font de vida i que la deu, lliure, sorgida 
de les entranyes de la terra, generosament  els donava, brollava i fluïa, mentre poc a poc ,s’hi 
assentava un  poble, amb riallers novells infants, de gent foravinguda, emprenedora i obrera. 
Aquest poble l’anomenaren Taradell. 

     Com en tot conte, a l’antiga, podria dir: visqueren feliços, menjaren anissos, però... 
     Un poble es forma i es referma per la conjunció de diferents particularitats, on la raó de ser 
de les persones i el seus afanys són  prioritaris i primordials per al seu creixement. Ben segur 
que els primers vilatans  visqueren i treballaren, com els calia fer, segons el temps genera-
cional, emmarcats per les vicissituds que acompanyen el pas de  cada segle,sofrint i gaudint 
de les diverses circumstàncies esdevingudes. Segons fou la manera i estil de viure de cada 
època, deixaren la seva empremta en el pas dels temps amb els fets, i vestigis, posterior-
ment trobats, sabuts i passats en llibre de la Història de Taradell. Seguint el model, d’aquells  
primers vilatans, continuem configurant i transformant el nostre poble, conforme ens porta el 
ritme  de l’actualitat, fortament marcat per les noves tendències, encertades o no, del jove 
segle actual.

     Partint d’un origen minúscul, semblant a tants altres pobles veïns,i de les diferents comar-
ques de Catalunya, s’ ha anat construint  la nostra petita gran Pàtria , la qual  batega per ser, 
i, ara, de nou, ens reclama vivor. Cal que atenem la seva crida, que escoltem la seva veu, que 
segellem les seves vàlides propostes, amb ferms compromisos.

   Moments de música: La Santa espina
  
    El fet de recordar, permet navegar dins dels records, per així poder ancorar-se en el lloc 
propi, on guardem emmagatzemades, mercès al do de la memòria, les vivències del passat, 
vivificant-les, la qual cosa ens atorga una individual  percepció obtinguda dels anys viscuts. 

 Els meus avantpassats, s’establiren a Taradell a mitjans del segle XVIII. Hi tinc, com 
d’altres, unes arrels profundes en la nostra Vila. Tantes generacions em proporcionen un 
pòsit, el qual em fa sentir estable i còmoda. Els records de la infantesa, convertits en bells mi-
ratges, lliurats espontàniament per la ment, quan menys t’ho penses, m’agombolen, fins i tot , 
diria que alguns m’acaronen. Les faules, que els avis t’explicaven de lladres i de bruixes, del 
dimoni que sempre et perseguia, l’àngel de la guarda a qui t’encomanaves. El seus records 
de les Festes Majors, menjant pollastre de pagès rostit, ballant al so dels músics locals, “Els 
Cangics”, les funcions de teatre, les berenades a la font..., entre altres gresques. Fins ara, 
i durant més de vint-i-cinc anys consecutius, l’Agrupació Sardanista, amb les anomenades 
“Sardanes berenar”, l’última tarda de la Festa Major, davant de la Font Gran, mantenia pre-
sent l’antic costum d’anar a berenar a la font. M’agradava. Ho trobava molt adient.  
    
     Viure en un poble té virtuts i avantatges, un exemple dels quals, és poder tractar amb 
les persones, comunicar-t’hi més directament, intercanviant salutacions, somriures, rebent i 
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donat consols. Anar pels carrers i aturar-te per contemplar un nadó o una criatura que fa el 
trapella. Trobar-te amb una persona gran, dir-li: - Bon dia Maria. -Què tal? I ella, amb el ulls 
espurnejants, et contesta: - Cada dia, al llevar-me penso: Ja en tens un dia més...!-I tu com 
estàs? – pregunta -. Observar l’esperit de superació d’una mare jove que pateix una severa 
malaltia, que quan hi parles, et transmet vitalitat, que també la copses reflectida en el seu 
alegre jovenet fill, i d’altres amb qui et pots emmirallar per la seva gran enteresa a l’enfrontar-
se a la sofrença, admirant el seu tracte amable, capaç de gairebé fer-te oblidar que els ha 
tocat una mala loteria. Rebre la cordial salutació de les persones que han sobresortit en el 
poble, pels seus afers literaris, historiogràfics, periodístics, esportius, en els quals, amb el 
seu gest natural, no s’hi endevina cap mena d’orgull ni superioritat. També és una satisfac-
ció, entre tantes altres, conversar amb un home de bosc, gran boletaire, que encara als seus 
noranta-sis anys, t’explica, amb vehemència, tal com eren els boscos, d’abans de l’ incendi i 
dels d’ara. Coneix tota mena de bolets i d’indrets, però...d’on hi ha les boleteres, no te’n diu 
ni piu!

     Amb els pocs anys que portem de segle, Taradell ha crescut molt. El meu anhel, compartit, 
segurament també per molts de vosaltres, és que no perdem aquests models de relacionar-
nos. Una simple salutació, quan ens creuem pels carrers, poden ser-ne una ocasió propícia. 
Hem de proposar-nos de no anar tan atabalats. Hi ha un exercici relaxant i recomanable per 
fer ; només costa un petit esforç,: entrada la nit, aixecar-se del sofà, deixant la “tele” sola, o 
el “ditxós” ordinador, castigat cara a la paret, posar-se un calçat còmode i sortir a passejar, 
pausadament,pels carrers del casc antic del poble. Observar les façanes centenàries, les llin-
des, les barbacanes de les teulades...Gaudir del privilegi de poder caminar pels nostres llocs 
més emblemàtics, tot escoltant el silenci. S’aconsegueix  una visió del poble,ben diferent. Si 
el practiqueu, no en tinc cap dubte que, quan tornareu a la vostra llar, us sentireu tranquils i 
satisfets. Ho sé de bona tinta, en Jaume i jo el solem realitzar. Cada dia, no! I, quan glaça... 
Només sentim un dol: amb prou feines es poden veure les estrelles. En determinats carrers, 
cap, ni una.   

       Retorno als orígens de l’aigua nostra, pura i cristal·lina, que per les seves propietats salu-
dables, va atreure, des de primers del segle XX, famílies barcelonines, a escollir el nostre po-
ble per venir-hi a estiuejar, aprofitant també, per respirar aire pur, mentre s’afavorien el lleure, 
passejant pels seus agradables entorns. Avui dia, diverses famílies dels actuals estiuejants, 
les quals, estimant-se Taradell, han pres l’opció de ser uns més entre nosaltres. Voldria tenir 
la confiança, que les persones foranes, provinents d’altres cultures, instal·lades aquí al poble, 
s’adaptessin bé a ell i aprenguessin a estimar-lo també.

      Sens dubte que el temps, inexorable, transcorre, per a tots els ésser vius, dins del cos de 
l’esfera celeste del planeta que ens acull, per acomplir el cicle circular que ens sotmet a ell. 
No hi estem sols, ni tampoc som superiors en tot. Formem part de la pluralitat. Identifiquem-
nos en l’horitzó, també en el firmament. Servim els nostres boscos: ens proporcionen, diver-
sitat, color, renoven l’oxigen... són aliats nostres. Tot de franc. Val la pena respectar-los, mimar-los. En 
els marges i prats: que hi visquin les herbes remeieres, la cuca de llum, les orquídies, els 
gladiols, les sensibles violetes i tot el que la natura ha confeccionat!
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Moments de música: La primavera de Vivaldi

           Des de que les aigües es partiren,
           mars i rius es configuraren.
           Força i bellesa,
           temeritat i confiança.
  
     Som fills de l’aigua, som aigua , amb un coixí de carn, vestida de pell, suportada per una 
colla d’ossos. El planeta blau plora, plora per mal ús que es fa de la seva aigua. Tants mi-
lers de milions d’anys de vigoria no poden ser una reminiscència. Enyoro sentir brollar els 
torrents, el de la Font nova, el de can Mascarell. Poder passejar pel marges de la riera de 
Taradell, veure serpentejar el riu Gurri amb la llera neta. Escoltar quan canta la reineta, que 
el seu raucar, prediu pluja. Seria bo, per consolar un poc  la Terra, salvar-los de la invasió de 
bardissars i matolls. A l’aigua se li està prenent la llibertat! El meu pare deia: si encertés una 
“quiniela”, si tingués molts diners... faria...No la va encertar mai! - Penso: si tinguéssim algun 
dineró, podríem apadrinar uns metres de riu, de riera o de torrent, per tenir-ne cura. Hauríem 
de procurar prendre’n del tot consciència. S’hi hi poséssim força més voluntat en arranjar-ho 
bé, entre tots ho podríem solucionar.

      Mn. Cinto Verdaguer en un vers del Canigó deia: lo que un segle bastí, l’altre ho aterra. 
Demanant disculpes a l’insigne poeta, diguem-lo a la inversa: el que un segle aterra, que 
l’altre ho basteixi!

       La Festa Major és la celebració gran, amb la qual culmina un any de treball; emparada 
pel nostre patró Sant Genís. Gaudim, doncs, dels actes que s’han preparat, aprofitem d’anar 
a tants com puguem i l’any que ve... Déu dirà.

Rosa Codina
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PROGRAMA D’ACTES
ACTES LLAOR DE SANT GENÍS

Dissabte 21, dilluns 23 i dimarts 24 a les 19:30H 

TRÍDUMM en honor de Sant Genís, abans de la missa.

Diumenge, 22
A les 11:30h, 100 ANIVERSARI de la Consagració del Temple Parroquial.

A les 12:15h, CONCERT D’ORGUE a càrrec de Daniel Paratge, organista de la parròquia de Sant 
Josep Oriol de Barcelona.

Dimecres, 25
A les 11:30h FESTA PATRONAL Ofici Solemne Concelebrat. Predicarà l’homilia mossèn Josep 
Baucells i Reig.

Dijous, 26
A les 20:00h MISSA PELS DIFUNS

DIJOUS 19 D’AGOST
 A les 20h, al Centre Cultural Costa i Font

Presentació del llibre “ELS CARRERS DE TARADELL” a càrrec del seu autor, el Sr. Salvador 
Solagran. A continuació, petit refrigeri.

 A partir de les 23:30h, al segon Pujaló

FESTA JOVE, dos espais: escenari gran i carpa alternativa. Organitza: Consell de Joventut.

DIVENDRES 20 D’AGOST
 A les 21:30h, sortida de la COMITIVA DE L’AJUNTAMENT AMB LA PUBILLA DEL 2009, Núria 

Vivet. Acompanyats dels gegants, nans i grallers de la Colla Jove de Gegants de Taradell.

 A les 22h, al Centre Cultural Costa i Font

PREGÓ DE FESTA MAJOR, a càrrec del Sr. Conrad Blanch.

A continuació proclamació de la Pubilla de Taradell 2010 i brindis de Festa Major. Acompanyaran 
l’acte l’Esbart Sant Genís i la Cobla Lluïsos de Taradell. 

 A partir de les 23:30h, al segon Pujaló

FESTA JOVE, dos espais: escenari gran i carpa alternativa. Organitza: Consell de Joventut.
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DISSABTE 21 D’AGOST
 De 10 a 14h, als jardins del Centre Cultural Costa i Font 

III EDICIÓ DEL MERCAT D’INTERCANVI DE JOCS I JOGUINES I PRESENTACIÓ DE 
L’ECOXARXA D’OSONA. Organitza: l’Era de Can Tropes conjuntament amb l’Ecoxarxa 
d’Osona. 

 A les 18:30h, a la Plaça de les Eres i fins al Centre Cultural Costa i Font

Espectacle d’animació al carrer ACTION! a càrrec de la Companyia Clownx Teatre. 

 A les 23h, al Centre Cultural Costa i Font 

Concert dels Països Catalans amb PEP SALA i la seva banda, en la Gira Circ Global. Preu de 
l’entrada 5€. Venda d’entrades 1hora abans al vestíbol del Centre Cultural.

 A partir de les 23:30h, al segon Pujaló

FESTA JOVE, dos espais: escenari gran i carpa alternativa. Organitza: Consell de Joventut.

DIUMENGE 22 D’AGOST
 De 10:30 a 13h i de 16.30 a 20h, al bosc del Pujaló

POBLAT BANDOLER, jocs, tallers de música, de ball de bastons, d’esgrima, confecció de roba, 
sortida al bosc a recollir herbes remeieres. Berenar popular amb tota la mainada. Organitza: Agru-
pació Festa d’en Toca-sons. 

 A les 18h, al Camp de Futbol de la Roureda

PARTIT DE FESTA MAJOR Trofeu Excm. Ajuntament de Taradell. Organitza: U.D. Taradell

TARADELL U.D. - VIC U.E.
Primera Territorial

 A les 21:30h, al Centre Cultural Costa i Font

REPRESENTACIÓ TEATRAL
 
GOTTIC aplaça la seva obra degut a la baixa d’un dels actors. Aquesta serà substituïda per una 
altre pendent de concretar.

DILLUNS 23 D’AGOST 

 De 10 a 13h, als Jardins Centre Cultural Costa i Font

GINCAMA. Organitza: Casal El Puntal -Centre Obert de Taradell

8è Torneig de Tennis Taula, a la Carpa del Centre Cultural Costa I Font

 De 10 a 13h Categories infantils (fins a 14 anys)
 De 16 a 20h Categoria sènior

Inscripcions fins al 18 d’Agost al Cafè de Can Costa. Organitza: Tennis Taula Mont-rodon
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 A les 18h, a la Plaça de les Eres

BALL I GRESCA per la mainada, amb Pep Callau i els Pepsicolen

 A les 17:30h, al Centre Cultural Costa i Font

CONCERT AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA. Preu: 6€

 A les 20:30h, al patí de la Residència Vilademany

SERENATES, a càrrec de l’Orquestra Maravella.

 A les 23:30h, al Centre Cultural Costa i Font, 

GRAN BALL DE FESTA MAJOR, a càrrec de l’Orquestra Maravella. 

DIMARTS 24 D’AGOST
 A les 17h, a la Plaça de les Eres

 
Espectacle de circ, CIRCANT LA MAR BLAVA, a càrrec de Desastrosus cirkus.

 A les 19h, sortida de l’Ajuntament de Taradell 

PREGÓ D’EN TOCA-SONS. Organitza: Agrupació Festa d’en Toca-sons

 A les 23h Sortida a la Plaça de les Eres 

CAMINADA TEATRALITZADA. Els distintius de grups es començaran a repartir una hora 
abans.

DIMECRES 25 D’AGOST
 A partir de les 10h i durant tot el dia, als voltants de la Sagrera

MERCAT DEL SEGLE XVII

 A les 10h, a la Plaça de les Eres

GRAN XOCOLATADA. Col·laboren: El Xocolater de Taradell i El Forn Sant Sebastià

 A les 11h i fins les 14h

PORTES OBERTES A LA TORRE DE DON CARLES I AL CAMPANAR

 A les 11h, pels carrers de la Vila

CERCAVILA amb els gegants de Taradell, acompanyats pels grallers de la Colla Jove dels Ge-
ganters de Taradell.

 A les 12:30h, a la Font Gran

SARDANES VERMUT. Organitza: Agrupació Sardanista de Taradell.
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 A les 18.30h, ARRIBADA DEL TOCA-SONS

DIVENDRES 26 D’AGOST
 A les 19h, als Jardins del Centre Cultural Costa i Font

SARDANES BERENAR. Organitza: Agrupació Sardanista de Taradell

DISSABTE 28 D’AGOST
Actes de commemoració del 25è aniversari de la primera ascensió catalana a l’Everest

 A les 19h, al Centre Cultural Costa i Font 

BALLADA DE GEGANTS a càrrec de la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt i la Colla 
Jove de Geganters i Grallers de Taradell.

 A les 19:30h, al Centre Cultural Costa i Font

PARLAMENTS a càrrec dels expedicionaris. Modera l’acte Albert Om.

A continuació, INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS: “La primera ascensió catalana de 
l’Everest” i “25 anys fent el cim: Alpinistes Catalans al cim de l’Everest”.

 A les 21:30h, sopar, amenitzat per Pep Poblet.
 
Per reserves consultar www.cetaradell.net

DIUMENGE 29 D’AGOST
 A les 8h a la Plaça de les Eres

Inscripcions CAMINADA DE FESTA MAJOR, 

 A les 8:30h, des de la Plaça de les Eres

SORTIDA DE LA CAMINADA. Preu: 3€. Organitza: Centre Excursionista de Taradell

Exposicions
Al vestíbul del Centre Cultural Costa i Font

Del 6 al 24 d’agost, Exposició d’artistes locals. 

Del 28 d’agost al 30 de setembre “La primera ascensió catalana de l’Everest” produïda pel 
Centre Excursionista de Taradell.

A la Biblioteca Antoni Pladevall i Font

“25 anys fent el cim: Alpinistes Catalans al cim de l’Everest” produïda pel Servei General 
d’informació de muntanya de Sabadell.
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Anuari

JULIOL 2009
- Celebració de la 1a. Festa de l’Esport a Taradell.

-  Primera sessió per donar la benvinguda als  
 nous taradellencs i taradellenques, dins el  
 Pla de Recepció i Acollida de l’Ajuntament  
 de Taradell i la Mancomunitat La Plana. 

- Celebració de la 30a. Fira del Caçador de   
Taradell.

- Els grups polítics CIU i ERC de Taradell es   
 comprometen a treballar pel consens polític. 

AGOST 2009
- Celebració de la Festa Major. 

 · L’inici de la festa, el va marcar l’acte del pregó,  
 a càrrec de la taradellenca Rosa Codina. 
 Al llarg de l’acte es va proclamar la nova pu- 
 billa, Núria Vivet, i es van celebrar els 10  
 anys del Centre Cultural Costa i Font. 

 · Una de les novetats de la festa va ser la rea- 
 lització del poblat bandoler. 

 · El Toca-sons 2009 va ser el taradellenc Miquel 
 Trilla. 

SETEMBRE 2009
- La marxa dels vigatans va homenatjar a   
 l’historiador i mossèn Antoni Pladevall i Font.
 
- Actes d’homenatge pòstum al futbolista Joan  
 Segarra. I inauguració de la pista poliesporti- 
 va de la Roca que porta el seu nom.

- Restauració de la teulada i el campanar de  
 l’església de Santa Llúcia. 

OCTUBRE 2009
- L’esbart Sa Colla de Sant Joan Labritja   
 d’Eivissa va actuar a Taradell. 

- Sentència favorable a l’Ajuntament de Taradell  
 en el contenciós amb Red Eléctrica per les   
 obres de la MAT.

- Es va realitzar una trobada d’esbarts de la  
 Catalunya Central en el marc del grup Setvetes. 

NOVEMBRE 2009
- Celebració  de la XXX edició de la Marxa Ru- 
 pit-Taradell amb una elevada participació.

- Realització de actes públic emmarcats en la  
 campanya per la consulta sobre la indepen- 
 dència de Catalunya a Taradell, organitzats  
 per Taradell Decideix.

- Tancament temporal de la biblioteca An-
 toni Pladevall degut a l’inici de les obres   
 d’ampliació. 
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DESEMBRE 2009
- 13 D-Taradell va participar en la consulta so- 
 bre la independència de Catalunya.

- Enderrocament del baixador de tren de Mont- 
 rodon que estava en desús.

GENER 2010
- El Grup de Recerca Local “Fent Memòria” va  
 presentar el balanç del seu primer any de feina.

- Ariadna Prat va guanyar la segona edició del  
 Premi Ajuntament de Taradell al millor treball  
 de recerca.

- L’apagada analògica de Taradell es va viure  
 el dia 20.

- Es consolida la fira Duros a quatre peles en  
 les seves edicions d’hivern i estiu.

- Celebració del Tonis 2010: 

 · Roger Muntades va ser nomenat hereu   
 2010.

 · Es va homenatjar a l’escloper de Taradell,  
 Jordi Coll i en Tresó, membre de la comissió. 

FEBRER 2010
- Les entitats de Taradell es van bolcar en el  
 festival solidari “Taradell amb Haití”, organitzat  
 per Protecció Civil de Taradell. 

- Taradell va obtenir 640.000€ del FEOSL   
 que s’han invertit en sis projectes de millora  
 d’instal·lacions municipals. 

MARÇ 2010
- Es va reactivar el projecte “Parelles lingüísti-
 ques” per tal d’ensenyar als nouvinguts la nos- 
 tra llengua.

- Es va signar el conveni per tal de començar 
 les obres de construcció del nou edifici del   
 Col·legi Sant Genís i Santa Agnès.

- Gran èxit de la III edició de la mostra de cuines  
 del món celebrada al Centre Cultural Costa i   
 Font.

- El dia 8, ens va sorprendre una gran nevada.

ABRIL 2010
- La Biblioteca va tornar obrir les seves portes  
 després d’uns mesos d’obres per a la seva  
 ampliació. 

- La Comissió dels Tonis van cedir carros per al  
 rodatge de la sèrie Ermessenda.

- Taradell va acollir la 3a Cantata Infantil de la  
 Catalunya Central. 
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MAIG 2010
- Els taradallencs Laura Arau i Manuel Tapial  
 van ser testimonis de l’atac de tropes israelia - 
 nes a la flota per la llibertat. 

- Es va celebrar el 20è aniversari de la Penya  
 barcelonista de Taradell, amb una trobada de 
 penyes blaugranes. 

- La Plaça del Sol va recuperar la seva festa,  
 amb un gran èxit de participació. 

- L’Ajuntament de Taradell va ser escollit, per la 
 Diputació de Barcelona, per formar part d’una  
 prova pilot per a la implantació de l’administració 
 electrònica. 

JUNY 2010
- Es va consolidar la celebració de la Festa de  
 l’Esport el primer cap de setmana de juny. 

- Es va celebrar al llarg del mes: 

 · El 64è aplec de la sardana, al Pujaló. 

 · El 56è Homenatge a la Vellesa, amb una missa 
 i un dinar al Centre Cultural Costa i Font.

 · La 2a edició de la Festa del Civisme. 

 · 10è aniversari de Protecció Civil Voluntaris  
 de Taradell.

- El 8è Premi Literari Solstici va premiar Elia  
 Brussosa en la categoria de prosa de menors 
 de 13 anys. 

- L’escola El Gurri va celebrar el 75è aniversari 
 amb una gran festa. 

EL TEMPS DEL 
PRIMER SEMESTRE 
DEL 2.010
Molts anys els recordem per algun fet que, 
per inusual, els fa diferents dels altres. Sovint 
aquets fets són fenòmens meteorològics, o si-
tuacions climàtiques: el 2003, l’any de l’esclafit. 
El 86, el de la nevada. El febrer del 56, el del 
fred. El 2.008, el de la sequera. 

El 2.010 és per ara, l’any de la nevada de març. 
També té altres trets: un any molt plujós i fresc i 
en el qual vam tenir els dies més freds d’aquest 
hivern (-9,7ºC).

Una nevada al mes de març en sí no és un fet 
insòlit al nostre terme. Ara bé, que ho faci amb 
tanta intensitat, si que ho és. I la manera en 
que va caure la neu, amb fort vent, semblava 
talment que Taradell fos un poble dels Pirineus 
en un dia de torb.
Es fa difícil precisar quin va ser el gruix caigut. 
El nostre terme té diferents alçades i orienta-
cions. I el vent va fer que en llocs s’acumulessin 
gruixos superiors als 80 cm. Però mirant de  
mesurar-ho en zones sense influència del vent, 
i a la alçada del nucli del municipi, la neu caigu-
da va estar al voltant del 45 cm. La nevada va 
ser llarga. Va començar el diumenge al vespre, 
i no va parar fins al cap de unes 24 hores, quan 
ja fosquejava el dilluns.

Dilluns al matí els gruixos encara no eren res 
de l’altre món. I encara que els pronòstics, 
aquest cop si, anunciaven gruixos importants a 
la Catalunya central, alguns ens varem aventu-
rar a anar cap a la feina. Però al migdia es va 
veure que allò pintava malament, i que la cosa 
es complicava. A primeres hores de la tarda va 
ser quan el gruix va assolir unes dimensions 
considerables, per acabar amb els 40, 60, 80 
cm. esmentats. 

Va passar la nit, i dimarts es va despertar amb 
un dia de sol, però amb un ambient gèlid.  Tot 
estava quiet. Aturat. Glaçat. La feina era sor-
tir de casa, o travessar el carrer i si finalment 
aconseguies treure el cotxe del garatge. On 
anaves?. Jo vaig intentar fer cap a Viladrau, on 
treballo. Anava amb un petit vehicle tot terreny, 
molt apte per aquestes situacions, però malgrat 
que la carretera de la collada ja era neta, la de 
Viladrau a Seva no. I a la recta d’Espinzella uns 

El temps
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El temps

arbres caiguts em barraven el pas. Em va tocar 
recular i tornar a provar-ho més tard per la ban-
da de l’Eix, quan van dir que ja era net.

En fi, podem dir que tot plegat va trigar ben bé 
un parell o tres de dies a normalitzar-se. I el 
paisatge va romandre nevat uns 10 dies.
Bé un cop explicada  la meva “batalleta”, i se-
gur que tothom en té alguna per explicar,anem 
a parlar del temps que ha fet la resta de dies 
de l’any.

El gener va ser normal. Fred sense extrems. 
Va caure la nevada de Reis, que en els darrers 
anys ja va sent una tradició. No va fer gran 
cosa: uns 7 cm., però com que era gener i feia 
fred, el terra emblanquinat va durar una setma-
na. Avançant el mes, una mica de pluja, i al final 
una altra petita enfarinada.  

El febrer va ser força plujós, fet no massa habi-
tual als febrers. La primera quinzena va ser fre-
da, amb mínimes de -8º C. El dia 16 va quedar 
enfarinada la part alta del terme.

El març, a part de la nevada, que va marcar 
el temps de la primera quinzena, la  primavera 
va arribar amb puntualitat. Temperatures agra-
dables i algun ruixadet va fer que la terra co-
mencés a despertar, amb algun brot tímid de 
verdor.

A l’abril malgrat haver-hi força dies tapats i amb 
pluja no es va recollir gaire aigua. Tampoc va 
fer gaire sol, per això l’ambient va ser fresc. Tot 
plegat va fer que la floració s’endarrerís entre 
15 dies i tres setmanes i aquest retard s’ha 
mantingut al llarg de tota la primavera, doncs 
els mesos següents no han ajudat gens a po-
der recuperar la calor perduda.

El maig ha tornat a ser un mes fora del que 
és normal, en especial la primera quinzena: fre-
da i plujosa. Hi va haver nevades copioses al 
Montseny, la temperatura mitjana va estar 4,1º 
per sota de maig del 2009, que per altra ban-
da havia estat un maig excepcionalment càlid 
i sec. 

I finalment el juny ha seguit amb la mateixa tò-
nica de la resta de l’any: fresc i  amb força plu-
ja. Només una miqueta de calor a principis de 
mes, que va durar 4 dies i alguna  ullada d’estiu 
després de Sant Joan.

Tot plegat ha fet que enguany la temperatura 
mitjana sigui 1,5º més baixa que la mitjana del 

darrers 5 anys. I la precipitació un 54% per so-
bre de la mitjana dels darrers 8 anys, (que són 
les dades històriques al meu observatori).

Escric aquestes ratlles a primers de juliol i ara 
de sobte ha arribat la calor, però ja estàvem 
preparats i tot està verd. Com deia en el meu 
comentari del mes de juny a la revista Taradell: 
les fonts ragen, els rius baixen, i els pantans 
vessen. La natura ha treballat com la formiga 
de la faula. Però en aquest cas és a la inversa. 
Durant el hivern ha ben regat, i ara que ve la 
calor i l’eixut estival les reserves són ben ple-
nes. 

Que passeu un bon estiu, i una bona Festa Major.
Salut per tots.

Pere Espinet

Les dades diàries tel temps de Taradell les tro-
bareu a la Web:

http://www.telefonica.net/web2/pereespinet/
Index-Meteo.htm
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Grups municipals

De ben segur que en la propera edició del butlletí infor-
matiu ja haurem passat les eleccions autonòmiques, és 
per això que us volem parlar de la importància d’aquestes 
properes eleccions, i sobretot de la importància de que 
es mobilitzi la gran majoria de gent amb dret a vot.
Sovint sentim a dir que la població està desmotivada, 
que ja no creu en els polítics i que no tornaran a anar 
a votar. La veritat és que per molt que ho intentem de-
fensar, la credibilitat del mon polític està en entredit, i 
segurament, motius n’hi ha.
Després de veure l’assistència a la manifestació del dia 
10 de juliol, podem continuar pensant que la gent no 
creu en els polítics ni en el sistema, però el que si és 
evident és que la gent no està desmotivada, els catalans 
necessitàvem fer-nos sentir després de rebre un gran 
revés per part del Tribunal Constitucional, i les mobilitza-
cions foren històriques, malgrat algú no ho reconegui.
Per molt que no creguem en la política, per molt dece-
buts que estiguem per tot el que ha passat els darrers 
anys, per molta mandra que ens faci identificar-nos amb 
unes sigles concretes, per molt que ens indigni que un 
partit pugui guanyar per majoria i no governi,  cal que 
ens manifestem a les urnes com ho varem fer el 10 de 
juliol, perquè no hi ha altre manera de canviar les coses 
que per la via de la democràcia, que tant i tant va costar 
de tenir en aquest país. 
Ens agradaria, des d’aquestes quatre ratlles, que re-
flexionéssiu sobre la importància d’anar a votar aquesta 
tardor, perquè les coses no poden continuar així, perquè 
cal aixecar el nostre país!
Us desitgem una bona Festa Major, amb disbauxa, però 
amb respecte.

Grup municipal de CiU 

Darrerament vivim amb molta satisfacció i il·lusió tots els 
moviments que s’estan endegant des de la societat civil 
en pro de la consecució de la sobirania per al nostre país, 
que finalment ens pugui dur a tenir un estat propi dins la 
unió europea.
Molts de nosaltres creiem que és ben possible arribar a 
aconseguir aquesta plenitud. De la mateixa manera que 
hem aconseguit una societat on estan reconegudes i ga-
rantides les llibertats individuals, creiem que també ha de 
passar el mateix amb les llibertats col·lectives, un anhel 
constant dels catalans des de que aquestes es van per-
dre per la força. Molts estem en organitzacions polítiques 
i civils precisament per poder aconseguir aquestes lliber-
tats. Després d’assolir-les ja podrem centrar-nos en el 
què vulguem ser: republicans, liberals, anarquistes...
De fet no demanem res més del que està recollit a la carta 
dels drets humans: el dret a decidir dels pobles. I per això 
quedem astorats quan els partits majoritaris del nostre 
país es radicalitzen, prenent decisions que van en contra 
d’aquests drets humans, negant-se a ells mateixos i al 
poble que representen aquests drets inalienables, com 
a exercici de democràcia últim, esgrimint que el poble no 
està madur o que això, al nostre país no li pertoca; tots 
dos són actes vils, d’hipocresia i autoodi.
Alguns d’aquests, després, i legítimament, surten a de-
fensar les balenes, els dofins o l’ós panda, o les tribus 
precolombines com els Ona o els Lacandons. De la ma-
teixa manera algú va dir una vegada: “...és que nosaltres 
hem de sortir amb pells i una ploma al cap perquè se’ns 
respecti com a poble?”
Per a la desaparició d’un poble és el mateix aniquilar cada 
un dels seus individus físicament com fer desaparèixer la 
seva llengua i cultura. El fet de ser com a poble desapa-
reix igualment, això sí: en una suposada democràcia.
Les reivindicacions Catalanes se solen disfressar de 
diferent manera segons les èpoques o les necessitats 
d’alguns per assolir el poder: com a federalisme, autono-
misme, nacionalisme, regionalisme... Però l’objectiu del 
catalanisme sempre serà el mateix: aconseguir la lliber-
tat plena per al nostre poble. I això només es diu, amb 
ple coneixement, d’una sola manera: independentisme; i 
s’aconsegueix d’una sola manera: amb la independència. 
Allò pel qual tants i tants catalans han donat llurs vides.
Esperem que tot el què està passant ens faci pensar so-
bre la situació del nostre país i arribem tots plegats a la 
conclusió que l’estat natural per al nostre poble, mai més 
ben dit, és l’estat propi, com tants i tants d’altres tenen i 
defensen amb tota naturalitat.
Us animem a treballar per aconseguir les llibertats ple-
nes.
Bona festa major i visca Catalunya lliure!

ERC Taradell
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Plens municipals
PLE DEL 4 DE MARÇ DE 2010

Aprovar ratificar el decret d’alcaldia en el qual es demana a la Comissió Territorial d’Urbanisme la no inclusió de la zona de 
reciclatge en el POUM de Taradell

Aprovar ratificar el decret d’alcaldia en el qual es compareix i nomenen advocats i procuradors en el recurs contenciós 
administratiu núm. 449/2007-secció D 

Aprovar d’adjudicació definitiva de la contractació del subministrament d’energia elèctrica a l’Ajuntament

Aprovació dels projectes tècnics, estudis de seguretat i salut i memòries valorades de les obres sol·licitades al FEOSL

Aprovar la rectificació d’errors del text de la ordenança municipal tipus reguladora del lliure accés a les activitats i serveis i 
el seu exercici a Taradell

Aprovar ratificar la resolució relativa a rectificació d’errors en l’aprovació de les actuacions municipals incloses al FEOSL

Aprovar prendre coneixement de la renúncia al càrrec del regidor senyor Antoni Casassas i Jordà

Aprovar donar suport al manifest “8 de març de 2010: dia internacional de les dones. 100 anys fent possible la igualtat”

PLE DEL 8 D’ABRIL DE 2010

Aprovar acceptar la presa de possessió del regidor senyor Antoni Pérez i Barquilla

Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost 2010, exp. núm. 1

Aprovar inicialment la modificació de crèdits del pressupost 2010, exp. núm. 2

Aprovar l’adjudicació definitiva del lot núm. 4 sublot núm. 9 de la contractació del subministrament d’energia elèctrica a 
l’Ajuntament de Taradell 

Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona pel Pla de vigilància complementària 
d’incendis forestals per l’any 2010

Aprovar l’esborrany de conveni per l’actuació d’ampliació i reforma de la biblioteca municipal dins el protocol de la XBMQ 
2008-2011, per un import de 200.000,00 euros

Aprovar la modificació del contracte i del plec de condicions de la concessió administrativa per a la utilització i explotació del bar 
del Centre Cultural Costa i Font, i el seu annex, feta a la societat Serveis d’Hostaleria SCP

PLE DEL 6 DE MAIG DE 2010
Aprovar la reserva de determinades facultats a l’Ajuntament de Taradell, en relació a la gestió d’ingressos de dret públic 
delegat a la Diputació de Barcelona

Aprovar el conveni de col·laboració entre el senyor Antoni Pladevall i Font i l’Ajuntament de Taradell regulador de la dona-
ció de l’arxiu documental del senyor Pladevall a l’Ajuntament

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Centre Excursionista Taradell, el senyor Genís Sañé i Pladevall, el senyor 
Miquel Vilardell i Erra i l’Ajuntament de Taradell regulador de la donació de l’arxiu fotogràfic de Taradell a l’Ajuntament

Aprovació l’esborrany de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Taradell regulador 
del suport i redacció del Pla d’actuació municipal de Taradell (PAMT)

Aprovar l’esborrany de protocol de cooperació per a la redacció del Pla d’assistència i suport en matèria de Protecció Civil 
de la comarca d’Osona i l’Ajuntament regulador del suport i redacció del PAMT

Aprovar ratificar decrets d’alcaldia

PLE DEL 3 DE JUNY DE 2010

Aprovar definitivament els Plecs de Clàusules Administratives Generals de Contractació de l’Ajuntament, adequats a la llei de contractes

Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal

Aprovar la declaració conjunta de l’Ajuntament en relació a l’atac de l’exèrcit israelià a la Flota de la Llibertat

Podeu consultar les actes senceres dels plens  a www.taradell.catA favor     En contra         Abstenció
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Adreces i telèfons d’interèsAdreces i telèfons d’interès

Ajuntament de Taradell

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

Centre Cultural

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

Educació

Escoles bressol

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

Escoles

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

Altres ensenyaments

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

www.taradell.cat                                                                                             Número 8 - agost 2010

Edició: Ajuntament de Taradell
Disseny i maquetació: Orange bcn
Impressió: Artyplan
Coordinació: Berta Vaqué 
Fotografies: fons propi, Protecció Civil de Taradell, Fent Memòria, Francesc Marxant

Escola de Música: C/ de l’Església s/n.
93 880 01 57
Sanitat

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

Emergències

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

Altres

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

SETEMBRE

Dissabte 4 de setembre, 

En el marc de les XXXVIII Jornades Interna-
cionals Folklòriques de Catalunya, Taradell 
acollirà una actuació de grups folklòrics vinguts 
de l’Illa de Pasqua i de Níger.
A les 9 del vespre, al Centre Cultural Costa i 
Font. Organitza: Esbart dansaire Taradell

Dissabte 11 de setembre, 

Al Centre Cultural Costa i Font i als jardins de 
Ca l’Iglesies

De 10 a 14 h, Mercat de la terra, us convidem 
a passejar i degustar l’artesania alimentària de 
la nostra comarca.

De les 10 del matí a la 1 del migdia, als jardins 
del Centre Cultural Costa i Font,  15a Trobada 
de Puntaires.

A 2/4 de 12 del migdia, projecció explicativa i 
col·loqui sobre l’horticultura ecològica “Pa-
rades en Crestall- mètode Gaspar Caballero”.

A 2/4 d’11 del matí, tallers de jocs tradicio-
nals, a càrrec de Mas Can Pic. 

OCTUBRE

Dilluns 4 d’octubre, de les 5 de la tarda a les 
9 del vespre, Donació de sang. 

Diumenge 24 d’octubre, a les 5 de la tarda, 
Sardanes Castanyada. 
_____________________________________
_____________________________________

Cursos i tallers: 

Taller de teatre per majors de 65 anys. Al 
Centre Cultural Costa i Font.
El taller es realitzarà els dissabtes d’octubre a 
febrer a 2/4 de 5 de la tarda. Inscripcions gra-
tuïtes a les oficines de l’ajuntament, del 6 al 20 
de setembre. Places limitades. 
_____________________________________
_____________________________________

Exposicions, al vestíbul del Centre Cultural:

Exposició d’artistes locals. 
Del 6 al 24 d’agost

Exposició “La primera ascensió catalana de 

l’Everest” produïda pel Centre Excursionista 
de Taradell.
Del 28 d’agost al 30 de setembre

Exposició de pintures a l’oli d’ Enrique Ramos
Del 15 al 31 d’octubre 

Exposició Cinema i Pau 
Del  2 al 11 de novembre 

Agenda Activitats Biblioteca

SETEMBRE

Divendres 17 de setembre, a les 6 de la tarda
Hora del Conte

Dilluns 27 i dimecres 29 de setembre, a les 7 
de la tarda.
Curs d’iniciació al GPS i a la cartografia digi-
tal, a càrrec de Marc Lucas i Codina
Places limitades. Inscripció prèvia a la bibliote-
ca a partir del dia 6 de setembre.
Preu 10 euros

Dijous 30 setembre, a 2/4 de 8 del vespre
Club de lectura. Olor de colònia. Tertúlia 
amb l’autora Sílvia Alcántara

OCTUBRE

Dijous 21 d’octubre, a les 6 de la tarda
Hora del conte, “Una Lupa especial” a cà-
rrec de Pepa Lavilla. 
Dedicada a la salut mental

Dimarts 26 d’octubre, a 2/4 de  8 del vespre.
Club de Lectura : El misteriós cas del gos a 
mitjanit, de Max Maddox
Club de lectura dedicat a la salut mental.

Divendres 6, 13, 20 i 27 de novembre a les 8 
del vespre
Projeccions d’imatges de viatges

_____________________________________
_____________________________________

Exposicions:  (Horari de biblioteca)

25 ANYS FENT EL CIM !! 
ALPINISTES CATALANS AL CIM DE L’EVEREST
Exposició commemorativa del 25 aniversari de 
la primera ascensió catalana.
Del 28 d’agost al 30 de setembre

Literatura de ciència ficció: l’ aprenentatge 
del futur
Del 18 d’octubre  al 12 de novembre
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Dijous 19, divendres 20 i dissabte 21, a partir de les 23:30h, al segon 
Pujaló. FESTA JOVE, dos espais: escenari gran i carpa alternativa. 
Organitza:Consell de Joventut.

DIJOUS 19 D’AGOST
A les 20h, al Centre Cultural Costa i Font. Presentació del llibre “ELS 
CARRERS DE TARADELL” a càrrec del seu autor, el Sr. Salvador So-
lagran. A continuació, petit refrigeri.

DIVENDRES 20 D’AGOST
A les 21:30h, sortida de la COMITIVA DE L’AJUNTAMENT AMB LA 
PUBILLA DEL 2009, Núria Vivet.

A les 22h, al Centre Cultural Costa i Font. PREGÓ DE FESTA MAJOR, 
a càrrec del Sr. Conrad Blanch.A continuació proclamació de la Pubilla 
de Taradell 2010 i brindis de Festa Major. 

DISSABTE 21 D’AGOST
De 10 a 14h, als jardins del Centre Cultural Costa i Font. III EDICIÓ 
DEL MERCAT D’INTERCANVI DE JOCS I JOGUINES I PRESEN-
TACIÓ DE L’ECOXARXA D’OSONA. Organitza: l’Era de Can Tropes i 
l’Ecoxarxa d’Osona. 

A les 18:30h, a la Plaça de les Eres i fins al Centre Cultural Costa i Font.
Espectacle d’animació al carrer ACTION! a càrrec de la Companyia 
Clownx Teatre. 

A les 23h, al Centre Cultural Costa i Font. Concert dels Països Cata-
lans amb PEP SALA i la seva banda, en la Gira Circ Global. Preu de 
l’entrada 5€. Venda d’entrades 1 hora abans al vestíbul del centre.

DIUMENGE 22 D’AGOST
De 9:30 a 14h i 16 a 20h, al bosc del Pujaló. POBLAT BANDOLER. 
Organitza: Agrupació Festa d’en Toca-sons. 

A les 18h, al Camp de Futbol de la Roureda. PARTIT DE FESTA MA-
JOR Trofeu Excm. Ajuntament de Taradell. TARADELL U.D. - VIC U.E. 
Organitza: U.D. Taradell.

A les 21:30h, al Centre Cultural Costa i Font. REPRESENTACIÓ TEA-
TRAL . Preu entrada: 5€

DILLUNS 23 D’AGOST 
De 10.30 a 13h i de 16.30 a 20h, als Jardins Centre Cultural Costa i 
Font. GINCAMA. Organitza: Casal El Puntal -Centre Obert de Taradell.

8è TORNEIG de TENNIS TAULA, a la Carpa del Centre Cultural Costa 
i Font
Inscripcions fins al 18 d’Agost al Cafè de Can Costa. Organitza: Tennis 
Taula Mont-rodon.

A les 18h, a la Plaça de les Eres. BALL I GRESCA PER LA MAINADA, 
a càrrec de Pep Callau i els Pepsicolen.

A les 17:30h, al Centre Cultural Costa i Font. CONCERT AMB 
L’ORQUESTRA MARAVELLA. Venda d’entrades una hora abans al 
vestíbul del Centre Cultural. Preu: 6€

A les 20:30h, al patí de la Residència Vilademany. SERENATES, a cà-
rrec de l’Orquestra Maravella.

A les 23:30h, al Centre Cultural Costa i Font. GRAN BALL DE FESTA 
MAJOR, a càrrec de l’Orquestra Maravella. 

DIMARTS 24 D’AGOST
A les 17h, a la Plaça de les Eres. Espectacle de circ, CIRCANT LA 
MAR BLAVA, a càrrec de Desastrosus cirkus.

A les 19h, sortida de l’Ajuntament de Taradell. PREGÓ D’EN TOCA-
SONS. Organitza: Agrupació Festa d’en Toca-sons.

A les 23h Sortida a la Plaça de les Eres. CAMINADA TEATRALITZA-
DA. Els distintius de grups es repartiran una hora abans.

DIMECRES 25 D’AGOST
A partir de les 10h i durant tot el dia, als voltants de la Sagrera. MER-
CAT DEL SEGLE XVII.

A les 10h, a la Plaça de les Eres. GRAN XOCOLATADA. Col·laboren El 
Xocolater de Taradell i El Forn Sant Sebastià.

A les 11h i fins les 14h.PORTES OBERTES A LA TORRE DE DON 
CARLES I AL CAMPANAR.

A les 11h, pels carrers de la Vila. CERCAVILA amb els gegants de Ta-
radell, acompanyats pels grallers de la Colla Jove dels Geganters de 
Taradell.

A les 12:30h, a la Font Gran. SARDANES VERMUT. Organitza: Agru-
pació Sardanista de Taradell.

A les 18.30, ARRIBADA D’EN TOCA-SONS.

DIVENDRES 26 D’AGOST
A les 19h, als Jardins del Centre Cultural Costa i Font. SARDANES 
BERENAR. Organitza: Agrupació Sardanista de Taradell.

DISSABTE 28 D’AGOST
Actes de commemoració del 25è aniversari de la primera ascensió 
catalana a l’Everest

A les 19h, al Centre Cultural Costa i Font. BALLADA DE GEGANTS 
a càrrec de la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt i la Colla 
Jove de Geganters i Grallers de Taradell.

A les 19:30h, al Centre Cultural Costa i Font. PARLAMENTS a càrrec 
dels expedicionaris. Modera l’acte Albert Om. A continuació, INAUGU-
RACIÓ DE LES EXPOSICIONS: “La primera ascensió catalana de 
l’Everest” i “25 anys fent el cim: Alpinistes Catalans al cim de l’Everest”.

A les 21:30h, SOPAR, amenitzat per Pep Poblet. Per reserves consul-
tar www.cetaradell.net

DIUMENGE 29 D’AGOST
A les 8:30h, des de la Plaça de les Eres
SORTIDA DE LA CAMINADA DE FESTA MAJOR,. Preu: 3€.Inscrip-
cions mitja hora abans a la mateixa Plaça de les Eres. Organitza: Cen-
tre Excursionista de Taradell.

ACTES DE 
FESTA MAJOR


