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MOCIÓ DE SUPORT I IMPULS A L’ECOMUSEU DEL BLAT 

En Jordi Freixas Codina, com a regidor i  portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana 

de Catalunya – AM + Independents, presenten la següent moció per a la seva incorporació i 

votació en el proper ple ordinari a celebrar a l’Ajuntament de Taradell.  

  

Part expositiva 
 
Atès l’existència del projecte anomenat EcoMuseu del Blat, projecte iniciat des de l’àmbit 

acadèmic a través dels grups de recerca de la Universitat de Vic, i des de l’àmbit de la cultura 

popular a través de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat de Taradell i en l’àmbit de 

l’etnografia de l’ofici de pagès, les Col·leccions de Patrimoni Agrícola del Mas El Colomer de 

Taradell 

 

Atès el patrimoni i tradició agrícola existent a Taradell i la presència d’entitats vinculades que 

exerceixen una tasca de recuperació d’aquest patrimoni rural. Atès el potencial cultural, turístic i 

ecònomic d’aquest projecte per a la nostra comarca i per a la Vila de Taradell en particular  

 

Per tots aquests motius  el grup municipal d’Esquerra–AM + Independents proposa l’aprovació 

dels següents acords: 

 

1. Crear en un termini de dos mesos un grup de treball que vetlli per la creació de l’EcoMuseu 

del Blat a Taradell, el qual compti amb la presència la Universitat de Vic, l’equip de govern, 

regidors/es de l’oposició, la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat de Taradell, el Mas El 

Colomer, comerciants i altres entitats vinculades al patrimoni rural de Taradell. 

 

2. Notificar el present acord al rectorat de la Universitat de Vic, a la Comissió de Festes de 

Sant Antoni Abat de Taradell, al Mas El Colomer i a l’Associació de Botiguers de Taradell. 

 

 

No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient.  

 

Taradell, 29 de novembre de 2011 

 

Jordi Freixas i Codina 


