
L’Ajuntament de Talamanca va aconseguir 
l’any 2010 una important subvenció 

europea, dins el marc del projecte Viure al Poble, 
que ens ha permès renovar, ampliar i dinamitzar 
sensiblement els equipaments del municipi 
amb un objectiu clar: afavorir la dinamització 
turística i econòmica de Talamanca. Aquest 
projecte ha estat cofinançat en un 50% per part 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) en el marc del Programa operatiu 
FEDER Catalunya 2007 - 2013. Objectiu 2 de 
competitivitat regional i ocupació. També ha 
comptat amb finançament del PUOSC de la 
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de 
Barcelona. Tot això ha permès fer a Talamanca 
una inversió d’uns 900.000 euros, dels quals 
l’Ajuntament només n’ha hagut d’assumir en 

Talamanca ja és  
la porta d’accés  
a la Batalla de  
Talamanca i al Parc 
de Sant Llorenç  
del Munt i l’Obac
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Amb el projecte Viure al poble hem dinamitzat 
Talamanca i els seus equipaments

cinc anys, amb fons propis, al voltant del 4,3%.
Ara, el projecte està finalitzat i això ens ha 

permès crear i renovar diversos equipaments: 
El Monument Memorial 1714, inaugurat el 

març de 2011;  la restauració integral de l’església 
de Santa Maria de Talamanca, amb la recuperació 
del sarcòfag petit de Berenguer de Talamanca, 
inaugurat l’any 2015, el Centre d’Interpretació 
de la Batalla de Talamanca, situat al Castell i 
inaugurat l’any 2012;  el Centre d’Acollida Hípic; 
la rehabilitació de l’ermita de Santa Magdalena 
amb la creació d’un Centre d’Interpretació del 
municipi i el seu entorn; la senyalització d’una 
ruta pels diversos punts d’interès turístic, cultural 
i patrimonial del municipi, i la senyalització 
d’una ruta a cavall que ressegueix els indrets per 
on va tenir lloc la Batalla de Talamanca.
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DURANT AQUEST MANDAT HEM ACABAT:

Ruta pel nucli antic

Centre d’Acollida Hípic Ruta de la Batalla
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Durant el 2015 s’ha ampliat i 
renovat tota la senyalització del 

nucli històric i s’ha creat un itinerari que 
permet relligar els diferents elements 
d’interès històric, arquitectònic i cultural 
del municipi. A banda, la senyalització 

S’ha creat un Centre d’Acollida Hípic 
situat a les Terres del Rector. 

Aquest espai ofereix la possibilitat de fer 
rutes temàtiques, repetint el recorregut 
que van fer els Miquelets en la Batalla de 
Talamanca durant la Guerra de Successió. 
També es pot recordar el gloriós passat 
vitivinícola del municipi fent la Ruta del 
Vi o descobrir els secrets de l’entorn d’una 
manera completament diferent, a través 
d’una passejada en nit de lluna plena. 
També ofereix classes de pista d’equilibris 

Des del Centre d’Acollida, s’ha 
senyalitzat una ruta pels paratges 

de la batalla, especial per a cavalls, però 
també per a BTT i excursionistes. Es 
tracta d’un passeig de 9,6 km i dificultat 
baixa, a través del qual es poden conèixer 
diferents elements patrimonials i 
històrics, com les barraques de vinya 
del Pla de Santa Cecília, la balma dels 
Gubians, la sínia de Can Valls, el Fornot, 
la font de Talamanca o el mas el Molí de 
Menut.

i maneig i control del cavall, cursos 
intensius amb opció a pensió completa, 
rutes personalitzades, allotjament per 
cavalls i serveis de veterinari i ferrer, 
entre moltes altres coses. 

Per tal de donar a conèixer l’espai es va fer 
una jornada de portes obertes el diumenge 
8 de maig amb la presència del Secretari 
General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, el Sr. Gerard M. Figueras i Albà, 
i el Diputat d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, el Sr. Josep Salom i Ges.

s’ha complementat amb un servei gratuït 
d’audioguies al qual es pot accedir a través 
de l’aplicació lliure Izi.TRAVEL. Aquesta 
ruta permet a veïnat i visitants conèixer 
amb més detall elements com el castell, 
el Centre d’Interpretacció de la Batalla de 

Talamanca, el Memorial 1714 i el Mirador,  
l’església de Santa Maria, la sagrera, el 
cementiri, la font de les Pedretes, la tina de 
Ca la Jana, la plaça de la Creu i la plaça dels 
Saldoners, la font de Talamanca, l’ermita 
de santa Magdalena i la casa de les Tines.



Difusió del projecte

Centre d’Interpretació de Talamanca Ermita de Santa 
Magdalena

Butlletí Ajuntament de Talamanca Agost 2016

Per tal de donar a conèixer l’oferta 
turística, arquitectònica, patrimonial 

i cultural del municipi, s’ha portat a 
terme un projecte de promoció i difusió 
del municipi amb diverses actuacions. 
Concretament s’ha elaborat un portal 
web turístic, accessible en quatre idiomes, 
que integra tots els continguts d’interès 
turístic, els projectes que s’han portat 
a terme, els punts d’interès, les rutes, 
però també els comerços i restaurants. 
Aquest espai permet promocionar les 
activitats  de Talamanca d’una manera 
àgil i adequada als temps actuals. El web 
inclou un seguit de vídeos dels principals 
atractius del municipi i per ajudar a la 
difusió també s’està fent una  campanya 
de Google AdWords, per potenciar la 
visualització del portal web del municipi 
dins aquest cercador.

També s’ha elaborat un publireportatge 
per donar a conèixer els principals 
atractius del municipi que s’ha emès 
a les televisions locals i també es pot 

És en aquest entorn on s’ha creat 
un Centre d’Interpretació de 

Talamanca, on es pot conèixer amb 
profunditat l’ermita de Santa Magdalena, 
però també el poble de Talamanca, el 
seu entorn i la seva història en tots els 
seus sentits. S’explica la importància de 
Talamanca com a porta nord d’entrada al 
parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 

L’Excma. Sra. Mercè Conesa,presidenta 
de la Diputació de Barcelona, i el 

representant del Bisbe de Vic, juntament 
amb l’alcalde Josep Tarín,  van, en dos 
actes diferents, inaugurar i beneir l’ermita 
de Santa Magdalena. Al mateix temps,  
s’ha recuperat la tradicional celebració de 
l’aplec de Santa Magdalena que a partir 
d’ara se celebrarà cada any.

En aquest espai s’ha portat a terme 
un ampli projecte de restauració que 
ha consistit en rehabilitar tota l’ermita 
d’acord amb l’estructura i parets existents, 
a més d’adequar l’entorn i l’accés.

l’Obac, però també com a porta d’entrada 
a la Batalla de Talamanca.

De la mateixa manera, al centre hi ha 
informació de l’arquitectura tradicional 
rural en pedra seca i del fet que l’ermita 
està situada en un punt energètic d’una 
gran intensitat, ja que just a sota l’absis 
hi ha un punt de confluència de tota la 
força tel·lúrica de la petita vall.

visualitzar a través del mateix web 
turístic. Aquesta acció s’ha acompanyat 
d’un conjunt d’anuncis radiofònics, 
que s’han emès per emissores d’àmbit 
nacional.

D’altra banda, s’han elaborat un conjunt 
d’audioguies, a les quals les persones 
que visitin el municipi poden accedir 
gratuïtament a través d’una aplicació de 
telèfon mòbil.

Una altra de les accions que s’han portat 

a terme ha estat l’elaboració de 5 tríptics 
de difusió informativa sobre els diversos 
atractius del municipi: Informació 
general i ruta del nucli històric; la ruta 
a cavall de 1714 i el Centre d’Acollida 
Hípic; La Batalla de Talamanca; l’ermita 
de Santa Magdalena, i les rutes a peu 
properes al nucli antic.

Finalment, s’ha dissenyat i creat 
una marca de poble que ha d’ajudar a 
identificar el municipi i els seus atractius.



TREBALLANT PER AL MUNICIPI

La Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament, ha 
elaborat un estudi que ofereix eines i pautes per l’ús i gestió 
del Casal del Poble. Aquest treball es va presentar als veïns i 
veïnes del municipi el passat 16 d’abril i ha permès iniciar un 
treball de mediació i diàleg entre les diferents opinions sobre 
aquest assumpte.

Dins de les activitats del Casal del Poble, s’ha consolidat l’ús 
de la Biblioteca municipal gestionada per voluntariat i s’ha 
organitzat, amb molt d’èxit, els Casals d’Estiu 2015 i 2016, 
per part de l’Associació d’Amics de Talamanca.

L’equip  de govern de Talamanca ha fet una aposta clara per 
la participació ciutadana. És gràcies a això que s’ha propiciat 
la creació de diversos grups de participació, havent-se creat  
ja el de la Comissió de Festes, el de Promoció Econòmica i el 
d’Ensenyament, cosa que ha propiciat que l’Ajuntament de 
Talamanca s’hagi incorporat al Consell Escolar de l’Escola 
Rural Vall de Néspola.

L’objectiu és conèixer de prop quines són les inquietuds i 
necessitats dels nostres veïns i veïnes per poder afrontar-
les.  Aquests grups  són oberts a la participació de tothom 
i per formar-ne part només cal incorporar-s’hi. Es poden 
constituir altres grups d’altres temàtiques, d’acord amb les 
necessitats i demandes que hi pugui haver.

En aquesta mateixa línia,  el passat  19 de març es va fer 
una assemblea informativa al Casal del Poble convocada 
per l’equip de govern municipal i oberta a tothom. Al llarg 
de l’acte l’equip de govern va presentar el Pla de Govern del 
mandat 2015-2019 i va explicar l’estat d’execució d’aquest 
Pla durant el primer any. A l’acte, que es va acabar amb un 
torn de precs i preguntes,  hi van assistir 50 persones .

També s’ha constituït un Consell Consultiu d’antics alcaldes, 
del qual formen part en Francesc Sellarés i en Pere Sellarés. 
Aquest Consell Consultiu s’ha creat amb l’objectiu de conèixer 
l’opinió dels anteriors alcaldes pel que fa al desenvolupament 
del poble, tot aprofitant els seus coneixements i experiències.

L’equip de govern aposta per la  
Participació Ciutadana

També s’ha fet i executat el nou Nomenclàtor dels carrers del 
poble i numeració de totes les cases del nucli antic, aprovat l’any 
2002. S’han posat noves plaques als carrers i s’han creat dues 
noves places, la d’en Mossèn Lluis Costa i la d’en Carles Ventura.

D’altra banda, hem arranjat 16,6 km de camins forestals 
en execució del Pla de Prevenció i Extinció d’Incendis del 
municipi, conjuntament amb l’ADF del Bages Oriental.

L’Ajuntament de Talamanca, juntament amb la Diputació i 
els ajuntaments de Mura i del Pont de Vilomara i Rocafort, 
juntament amb l´Institut Català del Vi i la Denominació 
d’Origen Pla de Bages, ha endegat l’elaboració d´un Pla Director 
de les Tines per convertir les tines de pedra seca de les Valls del 
Montcau en un atractiu turístic i de promoció econòmica. El 
pla està encara en una fase de redacció, però l’objectiu final és 
recuperar aquests elements únics per tornar a usar les tines 
per a l’ús que es van construir: fer vi.

Estrenem Nomenclàtor i 
millors camins

Pla Director de les Tines

Casal del Poble

EN BREU...

•	A la tardor s’instal·laran dos desfibril·ladors al poble, de 
manera que ens convertirem en municipi cardioprotegit.

•	S’han organitzat tallers de màgia, circ, maquillatge i una 
gimcana especialment dirigits al públic més menut.

•	L’Àrea de Serveis Socials ha continuat gestionant els 
recursos del banc d’aliments, complementant-lo amb ajuts 
d’emergència social quan s’ha necessitat.

•	Aquest 2016 ja s’han formalitzat, fins al moment, tres 
contractacions de persones del poble, mitjançant els 
programes de plans d’ocupació i Rubik.

•	Aviat es posarà en marxa el nou web de l’Ajuntament 
(www.talamanca.cat) i s’impulsaran polítiques de gestió 
electrònica que facilitaran les tramitacions on-line.

•	El Punt TIC i la biblioteca municipal estan en ple 
funcionament i ofereixen wifi gratuït a tot el Casal.

•	Es traslladarà el Punt d’Informació del Parc Natural a la 
plaça del Raval.

•	En Medi Ambient, s’han redactat el projectes de les 
franges de protecció contra incendis del nucli antic i de la 
Quintana, que s’executaran pròximament; s’ha elaborat 
el projecte de neteja de les parcel·les públiques de la 
Quintana; es netejarà i arranjarà la bassa dels Ànecs i, 
també, s’està finalitzant un pla d’eficiència energètica per 
al Casal del Poble.

•	Ben aviat es posarà en marxa l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals (EDAR).

•	S’ha arranjat un nou tram de la carretera BV-1221 amb 
cuneta americana, present ja en el 90% del recorregut fins 
a Navarcles. A més, pròximament s’acabarà d’implementar 
el nou ferm a la mateixa via.


