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Taradell remodelarà el nucli de Montrodon
El projecte contempla, entre d'altres actuacions, soterrar les línies elèctriques i
telefòniques i acabar les voreres dels carrers.
Un dels carrers del nucli de Mont-rodon, a Taradell. Foto: ACN/Marc Riera

Taradell remodelarà durant el 2010 l'urbanisme del nucli de Mont-rodon. El projecte contempla,
entre d'altres, soterrar les línies elèctriques o telefòniques, deixar aquest nucli preparat per la
connexió a la xarxa de gas natural o acabar les voreres dels diferents carrers. Actualment les
voreres estan construïdes però no hi ha posat el panot superior. Aquest fet ha provocat queixes de
persones que s'hi han entrebancat.
El pressupost de l'actuació és de 1,2 MEUR. Del cost total, el 50% arribarà a través de diverses
subvencions mentre que l'altre meitat es finançarà a través de contribucions especials del centenar
de propietaris de les parcel?les d'aquest barri.
L'alcalde, Lluís Verdaguer (CiU), diu que un cop es faci l'actuació, urbanísticament, Mont-rodon
deixarà de ser un barri ?inacabat?. Amb aquest projecte, el cap del consistori taradellenc
considera que aquest nucli, situat a tocar del terme de Malla, tindrà tots els serveis ?com s'hi fos
un barri que s'ha fet en els darrers vint anys?.
La meitat del cost de l'actuació vindrà finançada pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), aportació de companyies subministradores com Gas Natural o aportació del consistori.
Ara s'està enllestint el projecte definitiu. El calendari previst per l'Ajuntament contempla poder
iniciar les actuacions a mitjans del 2010 un cop enllestit tot el procés administratiu que comporta
una actuació d'aquestes característiques.
Fins ara s'ha fet una primera reunió amb els veïns per parlar del projecte i l'aportació. Als veïns se'ls
va plantejar entre un projecte de ?mínims? consistent en acabar les voreres i una segona opció
amb soterrament de serveis sense xarxa de gas natural. En la tercera opció s'hi contemplava
acabar les voreres i la canalització del gas natural i els serveis i una quarta opció, d'?excel?lència?,
amb altres serveis complementaris. Els veïns van optar per la tercera opció.
L'alcalde admet que quan s'acabin fixant les quantitats a pagar poden sorgir ?problemes
puntuals? però considera que és la única via possible per poder fer una actuació d'aquest tipus.
Aquest tipus de contribucions també s'han aplicat en la remodelació d'altres zones de Taradell.
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