QUI
SERÀ
L’HEREU?
Taradellencs i taradellenques,
voteu!
Un any més, entitats del poble us proposen diferents
candidats a Hereu de Taradell 2022, aquest any són
nois de Taradell nascuts l’any 1999. Tothom pot
escollir l’hereu 2022. Votes? T’expliquem com fer-ho:
1) Omple la butlleta que trobaràs adjunta al
tiquet del tast del porc.
2) Deixa la butlleta a una de les bústies que
trobaràs a Can Costa i Font, Rosa Moda, el Celler
Nou o l’Àrea de Serveis Taradell.
Si no tens butlleta, la pots comprar a qualsevol dels
punts on hi ha bústies de votació o també pots
contactar amb algun dels membres de la junta.
Participa! Només entraran al sorteig de la
panera les butlletes que s’hagin dipositat a les
corresponents bústies de votació
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candidats a l’hereu’22

ADRIÀ

Serrarols Soldevila
Sóc l’Adrià Serrarols i Soldevila, tinc 22
anys i tot i no haver nascut a Taradell, hi he
viscut tota la vida. Des de petit que estic
involucrat amb el poble. Vaig anar a les
Pinediques i a l’Institut de Taradell. Vaig ser
alumne de l’Escola de Música fins els 17
anys. Vaig provar els esports del Club, però
de seguida vaig veure que no eren el meu
fort, fins que vaig trobar l’Esbart Dansaire,
entitat on encara estic, i el CAU, ara sent
un dels promotors de la seva reobertura.
També vaig fer de voluntari a la Residència
durant molts anys. Actualment estic a
diverses entitats com la Ràdio, Canya que
no és Conya, Toca-Sons, els Bastoners, el
Consell de Joventut i el Jovent Republicà.
Perquè el poble el fem entre totes, tant se
val d’on venim o quin cognom tenim.

BERNAT

JOAN

Cedó Cuenca

Sala Rifà

Sóc en Bernat Cedó Cuenca i tinc 22
anys. Des de petit que volto pels carrers
de Taradell participant i formant part
de diverses entitats. Vaig ser alumne de
l’Escola de Música fins els 18 anys, on vaig
aprendre a tocar el violí i vaig formar part
del grup de Música Folk. Durant dos anys
vaig col·laborar al programa de Ràdio
Taradell “El Galliner”. Vaig formar part
de l’assemblea de joves La Trabucaire i
actualment soc membre de la CUP de
Taradell. Des de petit que soc ballador
de l’Esbart Sant Genís on hi he fet també
de monitor dels grups infantils. M’agrada
formar part de la vida del poble i per això
em faria molta il·lusió ser hereu.

Em dic Joan Sala Rifà, tinc 22 anys i des de
ben petit he estat involucrat amb diverses
entitats del poble. Actualment jugo al
primer equip de la UD Taradell, soc membre
del Consell de Joventut i he participat a
la Festa d’en Toca Sons. Taradell és casa
meva, hi tinc tot el que més necessito. Per
mi ser hereu del poble seria tot un honor,
com va ser per la meva mare ser pubilla.
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