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Telèfon Emergències   112
Aimines (Servei d’Aigua)  93 869 12 96 
Ajuntament    93 869 10 00 
Ajuntament Serveis Socials  93 869 21 47
Bombers Oficines   93 869 18 65
Bombers Urgències   93 869 10 80
Casal de la Gent Gran   93 868 49 75
Centre d’Assistència Primària (CAP) 93 869 24 50
CAP La Coromina   93 869 28 56
Creu Roja    93 869 12 12
Col·legi Joan de Palà   93 869 21 85
Col·legi Mare de Déu del Carme 93 869 28 76
Col·legi Mare de Déu del Patrocini 93 869 18 29
Escola Municipal Música Musicant 93 868 46 20 
Farmàcia Josep Maria Sala  93 869 11 65
Farmàcia Manel Sala   93 869 10 49
IES Sant Ramon   93 868 47 08

Jutjat de Pau   93 869 13 39
Llar d’Infants Municipal Aliret 93 869 13 50
Escola d’Adults  93 868 40 92
Mossos d’Esquadra  93 875 98 00
Notaria    93 869 12 51
Oficina de Turisme  93 869 27 98
Oficina de Correus  93 869 18 76
Parc Cultural Muntanya Sal 93 869 24 75 
Parròquia de Sant Miquel 93 869 10 45
Pavelló Poliesportiu  93 868 42 57
Piscina municipal  93 869 13 95
Policia Local   93 868 40 58
Punt d’Informació Juvenil 93 868 40 92
Residència Sant Jaume 93 869 11 68
Tanatori - Serveis Funeraris 93 869 21 97
Teatre  “Els Catòlics”  93 869 11 04
Ludoteca i Biblioteca  93 868 49 38

TELÈFONS D’INTERÈS

editorial

Cardona ha culminat una legislatura marcada per una crisi 
global que, malauradament, ha afectat amb molta inten-
sitat la nostra població i les seves famílies. Durant aquest 
temps tots els veïns i veïnes de la vila han comprovat per-
sonalment com de greu ha estat i és la situació econòmica i 
l’Ajuntament no ha estat aliè a aquesta problemàtica. 
És per això que des del primer dia del mandat ens vam pro-
posar treballar per superar la situació de crisi i ajudar els més  
necessitats. En aquest temps, hem treballat dur al costat de 
les entitats, de les empreses, dels comerciants i dels treba-
lladors de la vila per elaborar un full de ruta que, integrant 
totes les opinions i sensibilitats, ens permeti descriure el mo-
del de poble que volem per al futur. El Pla Estratègic de Car-
dona i la creació de l’Agència de Desenvolupament Local de 
Solsona i Cardona definiran les línies de desenvolupament 
social i econòmic que la nostra vila ha de seguir per supe-
rar la crisi i afrontar el futur amb esperança i optimisme. 
També hem afrontat la racionalització de l’Administració 
municipal, ajustant les despeses supèrflues, aplicant un pla 
d’ajust i de contenció de la despesa, equilibrant la planti-
lla de personal. I ho hem fet incrementant els recursos que 

l’Ajuntament destina a les persones més necessitades, acce-
lerant els pagaments als proveïdors i mantenint els serveis 
municipals bàsics en ple rendiment. 
Hem treballat també amb la mirada posada en el futur i, 
fruit d’aquest treball, hem aconseguit fer realitat el projecte 
Cardona Integral que, de la mà de la Fundació SHE i el 
Dr. Valentí Fuster, suposarà una inversió per al poble de 4 
milions d’euros en 4 anys. 
Aquests recursos ens permetran construir el Camp de Vida 
Activa i el Centre de Convencions de l’antic Cine Modern, 
dues fites que culminen un projecte que farà de Cardona 
una vila coneguda a nivell mundial per la seva aposta per 
la qualitat de vida i la salut. I tanquem la legislatura amb el 
record de la commemoració del Tricentenari que va suposar 
una inversió de més d’1,5 milions d’euros al conjunt del 
castell i ha posicionat Cardona a tot el país i que ha contri-
buït, juntament amb el Pla de màrqueting de la Fundació 
Cardona Històrica, a fer del 2014 l’any en què la Fundació 
ha registrat més visitants. 
Vista la feina feta podem dir, per tant, que Cardona afronta 
un futur ple d’oportunitats per a la seva gent.  

Un futur d’oportunitats
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Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona 
Una nova oportunitat per al territori

Nou tècnics de promoció econòmica treballaran 
coordinadament i indistintament per a ambdós 
municipis

Els ajuntaments i les associacions empresarials 
de Solsona i Cardona impulsen aquest projecte 
pioner per a la dinamització econòmica  

Solsona i Cardona disposen des de principis d’any d’un nou 
instrument pensat per impulsar l’activitat econòmica als dos 
municipis i millorar la qualitat de vida i el benestar de la po-
blació. Es tracta de l’Agència de Desenvolupament Local de 
Solsona i Cardona, un organisme nascut de la col.laboració 
entre les institucions públiques i el sector privat.
L’Agència va ser presentada en societat els passats dies 3 i 
5 de febrer a Solsona i Cardona, respectivament, per part 
dels alcaldes de Cardona i Solsona, Ferran Estruch i David 
Rodríguez; el president de l’Associació d’Empresaris de Car-
dona, Ramon Vilajosana, el d’Empresaris per al Solsonès, 
Miquel Àngel Montaner, i la directora de l’agència, Glòria 
Domínguez.
Per a l’alcalde de Cardona, l’Agència és “una aposta pio-
nera que suposarà una manera diferent de relacionar-nos 
de les entitats públiques i privades del territori per tal de 
dinamitzar l’economia”. D’igual manera es va expressar 
l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, qui va qualificar la 
col.laboració publicoprivada de “garantia per a l’estabilitat 
i la continuïtat del projecte”.
L’Agència comença a caminar amb un equip de 9 persones 
de les quals 3 són personal de l’Ajuntament de Cardona 
i 5 de l’Ajuntament de Solsona. Només la directora de 
l’Agència s’incorpora com a nova treballadora del projecte a 
través d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC).  El full de ruta amb què treballa aquest equip de pro-
fessionals és un pla d’acció supramunicipal de quatre anys 
de durada, que recollirà una trentena d’objectius, i pel qual 
es retrà comptes públicament cada any. La seu cardonina de 

l’Agència s’ubicarà a l’antic arxiu municipal, als baixos de 
l’Ajuntament, mentre que a Solsona residirà al carrer Llobe-
ra, a l’espai que ha ocupat fins ara el magatzem de l’antiga 
biblioteca. L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona 
i Cardona neix sense entitat jurídica pròpia, a causa de les 
dificultats de la nova llei de bases de règim local per crear 
nous organismes autònoms. 

“Una oportunitat històrica”
“Aquest és el començament d’una nova etapa”, considera 
Ferran Estruch, que s’ha mostrat satisfet d’haver aconseguit 
que “definitivament s’hagin trencat les barreres entre Sol-
sona i Cardona per fer la política social més activa, que és 
la d’incentivar la creació d’ocupació”. L’alcalde cardoní va 
atribuir aquesta entesa a “una oportunitat històrica per a la 
suma d’esforços i sinergies”. 
Per a Ramon Vilajosana, president de l’Associació 
d’Empresaris de Cardona, la idea que ha inspirat el pro-
jecte és que “les empreses treballin colze a colze amb 
l’Administració, com a socis per a una finalitat comu-
na”. “Passem directament a l’acció per obtenir resultats”, 
apunta l’empresari cardoní. Tal com va exposar Miquel 
Àngel Montaner, president d’Empresaris del Solsonès, 
“volem aconseguir que l’Agència sigui un referent per a 
l’empresariat i un referent de desenvolupament del terri-
tori”. En aquest sentit, l’Agencia recull també les directrius 
aprovades al Pla Estratègic de Cardona, al Pla director de 
promoció econòmica de Solsona 2012-2022 (Solsona Co) i 
al Pla d’acció per a l’impuls dels polígons d’activitat econò-
mica de Solsona, Cardona i Olius i el projecte Solsona Fu-
tur.

Imatge de la presentació de l’Agència al saló de sessions de l’Ajuntament 

Fotografia de grup de l’equip de treball de l’Agència 
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Entrevista a Glòria Domínguez, directora de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona  

“Junts som més forts”
Glòria Domínguez és la directora de la recent 
estrenada Agència de Desenvolupament Local 
de Solsona i Cardona, una iniciativa pionera i 
singular pensada per dinamitzar socialment i 

econòmicament les dues localitats. 

Quines actuacions ha començat a realitzar ja l’Agència de 
Desenvolupament Local de Solsona i Cardona? 
El primer amb què estem treballant és en la unificació de 
les dues borses de treball dels ajuntaments de Solsona i 
Cardona. Estem col.laborant per tal que els 2 serveis locals 
d’ocupació treballin conjuntament i augmentin la seva 
capacitat de cercar llocs de treball i d’ajudar les persones 
que busquen feina. A més, estem impulsant un programa 
de pràctiques en empreses en el qual ja s’han interessat 
una desena d’empresaris que tenen ganes de col.laborar 
amb el projecte. També estem parlant amb empreses locals 
per veure quines són les seves necessitats i per elaborar un 
catàleg de serveis que servirà per conèixer les necessitats de 
les empreses i per desenvolupar accions amb consultors i 
experts d’alt nivell que puguin resoldre els problemes con-
crets de les nostres empreses. Un altre punt que està força 
avançat és el de la fibra òptica, en el qual estem treballant 
per millorar la connectivitat dels nostres polígons.

Com s’estructura l’Agència?
L’Àgencia està dividida en l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
que ofereix servies d’orientació, formació i inserció 
laboral; l’Àrea de Suport i Dinamització Empresarial, 
que impulsarà projectes per generar oportunitats de 
dinamització econòmica al territori amb una visió àmplia 
que englobi els sectors de la indústria, el comerç i el 
turisme; i l’Àrea de Territori que treballarà en projectes 
més globals que puguin suposar una millora a escala de tot 
el territori. Aquestes 3 àrees ens permeten treballar en tots 
els fronts del que avui en dia es bàsic per garantir el nivell 
de vida i les oportunitats de desenvolupament econòmic i 
social en municipis com Cardona i Solsona.

Com s’hi relacionaran els empresaris i els emprenedors?
Qualsevol empresa o qualsevol persona que vulgui impulsar 
un projecte de negoci o dinamització social i econòmica 
es pot posar en contacte amb nosaltres trucant als telèfons 
973482050 / 938691000 o enviant un correu a 
gloria.dominguez@adlsolcar.cat o preguntant als ajunta-
ments de Cardona i Solsona. A banda, des de l’Agència 
hem començat una sèrie de visites a les empreses locals i als 
agents econòmics de Cardona i Solsona per explicar-los en 
què consisteix el projecte i donar-nos a conèixer.

L’actuació dels empresaris locals ha estat clau per fer reali-
tat l’Agència. Quina participació hi tindran?
El que fa singular aquest projecte és que les dues associa-
cions empresarials  han estat implicades en la creació de 
l’Agencia i n’han estat les principals impulsores. Això ens 
fa diferents a la majoria d’iniciatives d’aquestes caracterís-
tiques que coneixem. L’Agència no és nomes una institu-
ció pública que depengui únicament i exclusivament de 
l’Administració, sinó que empresaris i administracions hi 
tenen un paper de socis i això li aporta més dinamisme,  
fa que tingui una manera diferent de treballar i li dóna 
major capacitat de moviments per fer la seva feina. A més, 
l’Agència no té per objectiu prestar serveis, ja que això ja 
ho fan les empreses, sinó que la seva funció és, a través de 
la col.laboració publicoprivada entre els socis, treballar 
amb els agents socials i econòmics locals per buscar i gene-
rar oportunitats de dinamització del territori.

Que Cardona i Solsona col.laborin per impulsar projectes 
comuns és una aposta pionera. Quins avantatges tindrà 
aquesta col.laboració?
Cardona i Solsona tenen problemàtiques molt similars, 
s’ubiquen en un espai geogràfic comú, disposen d’una 
estructura econòmica similar i pateixen els efectes de la 
crisi d’una manera molt semblant. Amb l’Agència dispo-
sarem d’un equip de tècnics especialitzats que pensaran la 
promoció del territori de forma global. Pensem que això 
serà molt positiu, ja que podrem accedir a recursos de dues 
províncies diferents i augmentarem la capacitat de col.labo-
ració entre administracions, empreses i persones. Nosaltres 
pensem que junts sumem més actius i som més forts. En 
aquest sentit, la col.laboració de Cardona i Solsona fa que 
el projecte sigui més gran i sigui més visible i permeti crear 
una imatge de marca associada al nostre territori. 

Glòria  Domínguez, directora de l’Agència 
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Lluitar contra l’elevat atur

Reduir les dificultats de les empreses per 
trobar treballadors qualificats

Millorar les infraestructures dels polígons

Reduir la fuga del comerç a ciutats 
properes 

Maximitzar el potencial turístic del 
territori

Potenciar l’ocupació i la competitivitat 
de les empreses 

Millorar la qualitat de vida de les persones

OBJECTIUS

Eix 1:  Millora de les condicions socio-
laborals de les persones i de les condicions 
de vida

Eix 2: Estimulació del teixit empresarial i 
industrial per assolir un desenvolupament 
territorial integral

Eix 3: Promoció del turisme i el comerç 
com a elements de desenvolupament 
local  

Eix 4: Enfortiment de la cooperació entre 
Solsona i Cardona, potenciació dels 
projectes d’àmbit territorial  i millora de 
la governança

EIXOS ESTRATÈGICS

Unificació i dinamització de la borsa de 
treball dels dos municipis 

Identificació dels reptes per a la 
competitivitat de les empreses

Identificació de les necessitats formatives 
de les empreses i els treballadors 

Millora dels polígons industrials (fibra 
òptica, continuïtat del subministrament 
elèctric)

Acompanyament a emprenedors

Pla de dinamització dels locals buits

PROJECTES

Eix 1: Cristina Mitjans, Isabel Rodríguez, 
Montserrat Ribalta i Joana Espín

Eix 2: Xavier Font i Montse Riu 

Eix 3:  Rosa Maria Lanaspa, Manel Martí-
nez i  Trini Pià 

Eix 4:  Glòria Domínguez

EQUIP HUMÀ
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Cardonaplast prioritzarà les ofertes de treball al municipi de 
Cardona d’acord amb el conveni signat amb l’Ajuntament 
de la vila i els responsables de l’empresa cardonina. Aquesta 
és la mesura més destacada de l’acord que han subscrit les 
dues parts per fomentar la creació d’ocupació de qualitat i 
dinamitzar l’economia local.
L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va presidir la signa-
tura del conveni juntament amb Francisco García Cazorla, 
director general de la factoria cardonina, en un acte que es 
va celebrar el passat 12 de febrer al saló de sessions del con-
sistori cardoní.

L’Àgència i Cardonaplast treballaran junts per crear 
llocs de treball i formar futurs professionals
Per impulsar les mesures fixades en el conveni, l’Agència 

i l’empresa Cardonaplast treballaran coordinadament per 
facilitar la cobertura de llocs de treball tècnics i qualificats 
en l’estructura laboral de l’empresa. També desenvolupa-
ran accions d’intermediació amb la comunitat educativa 
per proposar processos formatius adaptats a les necessitats 
d’ocupació de l’empresa.

L’Ajuntament de Cardona i l’empresa Cardonaplast 
impulsen un conveni per fomentar l’ocupació al municipi
L’acord entre l’Ajuntament i l’empresa cardonina 
forma part de les accions de dinamització 
econòmica que impulsa l’Agència de 
Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. 

Segons va explicar l’alcalde, Ferran Estruch, l’objectiu de 
l’acord és “unir esforços entre el sector públic i el sector 
privat per impulsar el nostre territori i crear llocs de tre-
ball”. 
En la mateixa línia es va expressar el director general de 
Cardonaplast, Francisco García Cazorla, que es va mostrar 
convençut que el conveni “ajudarà l’empresa a trobar treba-
lladors qualificats de Cardona i el territori” i va assegurar 
que “l’acord serà una molt bona oportunitat per a tots”.

L’empresa GX Fibra Telecom està ultimant els detalls del projecte que farà pos-
sible l’arribada del servei de fibra òptica al municipi de Cardona. L’arribada 
d’aquesta nova xarxa de telecomunicacions, que compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Cardona i de l’Agència de desenvolupament local de Solsona i 
Cardona, es farà durant aquest 2015 amb la previsió de garantir la connexió de 
la zona industrial i el nucli de la vila i, posteriorment, continuar el seu desple-
gament fins a Solsona.
El passat 23 de març el saló de sessions de l’Ajuntament de Cardona va acollir 
la presentació del projecte en un acte presidit per l’alcalde de Cardona, Ferran 
Estruch, acompanyat de l’alcalde de Solsona, David Rodríguez i Josep Garcia, 
responsable de GX Fibra Telecom.
GX Fibra Telecom serà l’operadora encarregada de gestionar i comercialitzar 
la xarxa de fibra òptica. Aquest nou servei s’adreçarà tant a particulars com a 
empreses i permetrà millorar les prestacions dels serveis de telecomunicacions 
que hi ha al municipi cardoní. 

Cardona projecta l’arribada de la xarxa de fibra òptica 
L’empresa GX Fibra Telecom ha iniciat el projecte de 
desplegament d’una xarxa de fibra òptica per donar servei al 
nucli de Cardona i al polígon industrial La Cort

El saló de sessions de l’Ajuntament va acollir l’acte de signatura del conveni 
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Cardona impulsa el Programa per la dinamització del 
polígon industrial 
L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona 
i Cardona executarà les accions específiques per 
dotar Cardona i Solsona d’un pla de conservació 
de les infraestructures existents i de millora de 
les reserves de sòl industrial.

El polígon industrial de La Cort disposarà d’un pla integral 
de millora pensat per mantenir les actuals infraestructures 
en l’estat adequat per tal que les empreses puguin desenvo-
lupar la seva activitat de manera òptima i per ampliar els ser-
veis de l’equipament. L’objectiu del Pla és dotar el polígon 
d’un full de ruta que en garanteixi la seva constant actualit-
zació i que permeti, a la vegada, projectar-lo com a equipa-
ments adequats per a la instal.lació de noves empreses.
El Programa inclou l’elaboració d’un estudi que descrigui 
les possibilitats d’augmentar les reserves de sòl industrial 
harmonitzat amb el POUM, que analitzi les opcions de 
millora de la legislació municipal pel que fa a la captació 
d’activitat industrial i que incorpori millores del règim con-
tractual d’espais per facilitar la creació i atracció d’empreses. 
També s’impulsarà un estudi dels espais que podrien ser sus-
ceptibles d’allotjar noves empreses.       
Per dur a terme aquest programa de dinamització, s’està tre-
ballant amb les empreses dels polígons per conèixer les seves 
necessitats i identificar les millores que necessiten aquests 
equipaments en aspectes com les telecomunicacions o la ges-
tió de residus. A més, els tècnics de l’Agència i l’Ajuntament 

han realitzat diverses inspeccions als recintes industrials per 
tal de prioritzar les accions de manteniment més urgents, 
com la renovació de paviments, la neteja de parcel.les o les 
millores en la senyalització.
El Pla de millora del polígon La Cort s’inclou dins el Pla 
d’acció per a l’impuls del desenvolupament local de Solsona 
i Cardona a través de la col.laboració publicoprivada que 
està desenvolupant l’Agència de Desenvolupament Local de 
Solsona i Cardona i que recull també les conclusions dels 
plans estratègics de desenvolupament que han elaborat les 
dues localitats. 

L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i 
Cardona, el Consorci Leader de la Catalunya Central 
i l’Ajuntament de Cardona van organitzar el passat 17 
de març una sessió informativa per donar a conèixer el 
programa d’ajuts europeus Leader que, en la convoca-
tòria 2014-2020 inclou, per primera vegada, el municipi 
de Cardona.
La sessió, a càrrec del president i el gerent del Consorci 
Leader de la Catalunya Central, Adrià Marquilles i Jor-
di Vilalta, respectivament, va omplir el saló de sessions 
de l’Ajuntament de Cardona. 
Els responsables del Consorci Leader van explicar les 
característiques d’aquesta línia d’ajuts que subvencio-
na projectes de creació, ampliació i millora d’activitats 

Cardona opta als ajuts del programa LEADER

econòmiques que fomentin la creació i el manteniment 
de llocs de treball, principalment de dones i joves en 
l’àmbit rural. Els projectes subvencionables han d’estar 
relacionats amb la millora dels processos de transforma-
ció i comercialització dels productes agraris, la creació i 
desenvolupament de microempreses i pimes, el foment 
d’activitats turístiques i la conservació i millora del pa-
trimoni rural.
La Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Gene-
ralitat de Catalunya sufraguen aquests ajuts econòmics 
destinats a fomentar el reequilibri territorial, el mante-
niment de la població i l’activitat econòmica en àrees 
rurals europees.

Els ajuts LEADER subvencionen projectes que contribueixin al desenvolupament econòmic de 
les zones rurals de la Unió Europea

L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona desenvoluparà i 
executarà el Programa de dinamització dels polígons industrials
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“Incentivar l’arribada de 
nous habitants i fomentar 
l’emancipació dels joves” 
és el principal objectiu de la 
nova línia d’ajuts al lloguer 
d’habitatge que ha creat 
l’Ajuntament cardoní, segons 
ha explicat l’alcalde Ferran 
Estruch. 
Així, els ajuts que es prestaran 
tenen un import  màxim de 
150 euros mensual durant un 
període màxim de 8 mesos i 
són una primera mesura per 
fomentar l’accés a la viven-
da dels joves i les persones 
nouvingudes que s’empadronin a la vila.

Ajuts a joves i a persones que s’empadronin a Cardona
L’ordenança que regula la concessió d’aquests ajuts estableix 
2 modalitats de subvenció. La primera està destinada a les 
persones que s’empadronin a Cardona i que signin un con-
tracte de lloguer a qualsevol habitatge del municipi com a 
domicili habitual i permanent, des de l’1 de desembre de 
2014. En aquest cas, els ajuts seran del 50% del lloguer fins a 

L’Ajuntament de Cardona impulsa el lloguer per als nous 
empadronats i per als joves del municipi
Es concediran ajudes de fins a 150 euros 
mensuals al lloguer de joves i nous empadronats

Els ajuts es poden sol.licitar des del 16 de març, 
a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament

un màxim de 100 euros men-
suals i s’haurà de mantenir 
l’empadronament a Cardona 
durant un període mínim de 
3 anys ja que, en cas contrari, 
l’ajut s’haurà de reintegrar a 
l’Ajuntament.
La segona línia d’ajuts està 
destinada als joves de Car-
dona -fins als 31 anys d’edat- 
que signin un contracte de 
lloguer a qualsevol habitatge 
del municipi com a domicili 
habitual i permanent, a par-

tir de l’1 d’octubre de 2014. 
En aquest cas, els beneficia-

ris rebran un ajut del 50% del lloguer fins un màxim de 
100 euros mensuals. En les dues línies d’ajuts s’haurà de 
mantenir el contracte de lloguer durant un mínim d’un any. 
A més, l’ordenança preveu que l’import dels ajuts, tant per 
als nous empadronats com els joves, pugui arribar fins als 
150 euros mensuals, sempre que el contracte de lloguer sigui 
d’un habitatge ubicat als nuclis antics de Cardona o la Co-
romina. L’ordenança es va aprovar amb els vots favorables 
d’ERC, l’abstenció del PSC i els vots en contra de CiU.

La Regidoria de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Cardona ha convocat diferents ses-
sions amb els agents socials i el teixit associatiu del 
municipi per debatre el contingut del futur Reglament 
de participació ciutadana de Cardona.  
El futur Reglament ha de servir per definir els meca-
nismes participatius que garanteixin la participació 
dels ciutadans en els afers públics i col.lectius del mu-
nicipi. 
En aquest sentit, la regidora de Participació Ciutada-
na de Cardona, Maite Barrera, anima les entitats i els 
ciutadans “a donar la seva opinió per tal que el docu-
ment final reculli les aportacions de tothom”. El do-
cument l’està elaborant l’empresa Sòcol, contractada 
per la Diputació de Barcelona a través d’una subven-
ció sol.licitada per l’Ajuntament.

Cardona posa fil a l’agulla al Reglament de participació ciutadana 

L’Ajuntament vol incentivar  l’arribada de nous habitants

Fotografia de la sessió participativa per al Reglament de Participació 
Ciutadana duta a terme al Centre Cívic
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El Pla  fixa les directrius bàsiques del futur 
desenvolupament econòmic i social de Cardona

La presentació del Pla va comptar amb la participació de 
representants del teixit associatiu, dels agents econòmics i 
dels responsables polítics de Cardona, a més de represen-
tants institucionals d’altres municipis, entre ells l’alcalde de 
Solsona o el vicepresident del Consell Comarcal del Bages, 
Víctor Marcos.
L’inici de la presentació la va fer el coordinador del Pla es-
tratègic, el psicòleg i coach, Santi López-Villa, que va expli-
car, per mitjà d’un conte, el procés d’elaboració del Pla. A 
continuació es va donar pas a un audiovisual realitzat pels 
alumnes de l’Institut Sant Ramon i del Col.legi Mare de 
Déu del Carme i que explica la filosofia del Pla estratègic 
de Cardona, basat en el treball col.laboratiu, la participació 
ciutadana i la implicació dels ciutadans i del teixit associatiu 
del municipi.
Seguidament es van presentar les 5 línies estratègiques 
d’actuació que fixa el Pla. Van presentar les línies 
estratègiques un grup d’alumnes del Col.legi Mare de Déu 
del Carme. Per explicar els principals aspectes de cada una 
de les línies estratègiques, els joves estudiants van entrevistar 
diverses persones que han estat treballant en el Pla. Així, 
la línia de “Persones i qualitat de vida” la va explicar la 
regidora d’Hisenda, Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge 
i Joventut, Aida Molner. La línia “Empresa. Una nova 
economia” la van exposar el regidor de Promoció Econòmica, 
Josep Tristany, el president de l’Associació d’Empresaris 
de Cardona, Ramon Vilajosana, i el coordinador del Pla 
estratègic, Santi López-Villa. L’àmbit de “Turisme” va anar a 
càrrec d’Anna Poza, gerent de la Fundació Cardona Històrica, 
mentre que la línia “Salut Integral” la van comentar Mingu 
Haro i Anna Badia, de la Fundació SHE. Finalment Santi 

Cardona presenta el seu Pla per al futur desenvolupament 
econòmic i social de la vila

López-Villa va exposar la línia estratègica “Un nou model de 
gestió”. Per concloure aquesta part de l’acte, el cantant del 
grup Gossos, Natxo Tarrés, va fer una breu intervenció sobre 
valors i desenvolupament i va interpretar dues cançons del 
repertori del grup manresà.

Un pla que “garanteix el futur” de Cardona
L’acte va finalitzar amb les intervencions de l’alcalde, Ferran 
Estruch, i el regidor de Promoció Econòmica, que van agrair 
la cooperació de totes les persones que han participat en 
el Pla. Per a l’alcalde de Cardona “aquesta ha de ser una 
eina cabdal per al futur econòmic i social de Cardona”, 
i tot i reconèixer que la situació de crisi actual “és difícil i 
complexa” es va mostrar convençut que “Cardona té futur 
i té molt bones oportunitats de desenvolupament si anem 
junts i si seguim les línies que fixa el Pla”, va manifestar.

La presentació del Pla estratègic de Cardpona va comptar amb la participació 
d’entitats, escoles i veïns i veïnes de la vila  

Durant aquests primers mesos de l’any, l’Ajuntament de 
Cardona ha convocat 4 nous plans d’ocupació. Una convo-
catòria per a la provisió temporal d’una plaça de treball com 
a peó de jardineria durant el mes de gener i 2 places de tre-
ball com a peó de la brigada municipal i una plaça d’auxiliar 
administrativa al mes de febrer. 
Aquestes convocatòries formen part del Pla “Xarxa de Go-
verns Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona. 
Els tres llocs de treball han estat destinats a persones en si-
tuació d’atur inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya i 
al Servei d’Ocupació Local de Cardona. 

L’Ajuntament contracta nous plans 
d’ocupació per al 2015

El programa es va posar en marxa l’any passat i en l’actualitat 
compta amb 9 persones que realitzen diverses funcions de 
suport en l’estructura de serveis de l’Ajuntament cardoní. 
La seva col.laboració es presta en equipaments com la Bi-
blioteca municipal Marc de Cardona, l’Escola municipal de 
Música Musicant, l’Escola d’adults i l’Escola Joan de Palà. 
També donen suport a l’àrea administrativa de l’Ajuntament 
i a la Brigada municipal. La propera obertura del programa 
es farà el mes de juny vinent. Es tracta d’una col.laboració 
voluntària que, ajuda a promoure l’autonomia dels usuaris, 
i millora l’autoestima dels beneficiaris.

Usuaris dels Serveis Socials fan 
tasques per a la comunitat
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Durant els passats mesos d’octubre i novembre la Fun-
dació SHE va fer una enquesta sobre hàbits de salut a 
uns 750 cardonins. 
Aquesta activitat ha suposat el punt de partida de 
Healthy Communities, un projecte d’intervenció co-
munitària en el marc de Cardona Integral. A partir de 
l’anàlisi d’aquestes enquestes es podrà determinar el 

La Fundació SHE duu a terme una enquesta d’hàbits de salut
nivell en què es troben els cardonins i cardonines pel 
que fa als hàbits de salut i així poder mesurar l’impacte 
de les intervencions que es duguin a terme durant els 
propers tres anys. 
Per tal de continuar amb el rigorós procés d’avaluació, 
les enquestes es tornaran a dur a terme al final del pro-
grama Healthy Communities, l’any 2017. 

L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i el Dr. Valentí Fus-
ter, president de la Fundació SHE, van presentar el passat 16 
de febrer l’actualització del projecte Cardona Integral que, 
en els darrers mesos, ha incorporat novetats destacables que 
modifiquen i milloren substancialment el projecte plantejat 
inicialment.
La presentació es va celebrar al teatre Els Catòlics a les 10 
del matí i, entre altres, es va avançar als veïns i veïnes de 
Cardona el projecte de construcció del futur centre de con-
vencions -a l’edifici de l’antic Cine Modern- , les rutes salu-
dables i el Camp de Vida Activa.
El punt més destacat de l’acte va ser la presentació del pro-
jecte que permetrà convertir l’antic Cinema Modern en un 
centre de convencions preparat per acollir congressos i actes 
de tot tipus i, especialment, els esdeveniments que progra-
ma la Fundació SHE. El regidor de Promoció Econòmica, 
Josep Tristany, va ser l’encarregat d’explicar els objectius i 

L’Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE presenten 
les darrers actualitzacions del projecte Cardona Integral
El Dr. Valentí Fuster va ser a Cardona el 
passat 14 de febrer per presentar la darrera 
actualització del projecte Cardona Integral que 
inclou la construcció d’un centre de convencions

les característiques d’un projecte que suposarà una inver-
sió de més d’un milió d’euros per a Cardona. Prèviament 
a la presentació pública del projecte, el saló de sessions de 
l’Ajuntament va acollir una reunió de tots els grups munici-
pals amb el Dr. Valentí Fuster. 

El Dr. Valentí Fuster adreçant-se al públic que omplia el teatre Els Catòlics

El Dr. Valentí Fuster va demanar la confiança i l’esforç de tots els cardonins per 
fer de Cardona un referent mundial de vila saludable 

L’alcalde Ferran Estruch, el Dr. Valentí Fuster i Mariano Puig en un moment de 
l’acte celebrat al teatre Els Catòlics  
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Per tal de convertir el Cine Modern en un centre de conven-
cions d’abast internacional, l’Ajuntament de Cardona, amb 
l’acord de totes les forces polítiques, ha decidit adquirir el 
local i comptarà amb l’aportació de finançament publico-
privat tant pel que fa a la seva adquisició com a la seva remo-
delació. La part de finançament públic ve a través d’una sub-
venció concedida pel Departament d’Indústria i Turisme de 
la Generalitat, i la part privada a través de diverses aporta-
cions de particulars, com la que ja ha fet el matrimoni Puig. 
Cardona Integral aposta fermament pel turisme de conven-
cions. 
Amb el projecte de recuperació del Cine Modern, Cardona 
es vol posicionar en el mercat de convencions i meetings 
relacionats amb l’àmbit científic i l’activitat física. Es preveu 
que en els primers anys es generaran uns ingressos direc-
tes, indirectes i induïts de més de 3,2 milions d’euros amb 
l’adequació de teatre, els costos dels esdeveniments i la des-
pesa estimada per part dels assistents. 
Així mateix, l’adquisició del local permetrà que altres acti-
vitats artístiques, escènciques i espectacles culturals, tant de 
petit com de gran format, es puguin representar a Cardona. 
L’òrgan gestor del nou centre de convencions serà la Fun-
dació Cardona Històrica que haurà de modificar la seva 

L’antic Cine Modern de Cardona acollirà el futur centre 
de convencions

estructura actual per tal de poder obrir el patronat tant a ad-
ministracions públiques superiors com a entitats o patrons 
privats. El projecte compta amb l’assessorament de Pere Du-
ran, expert en turisme de congressos, que va estar al capda-
vant del Patronat de Turisme de Barcelona durant 17 anys. 
L’edifici, que va ser reformat l’any 1946 per l’arquitecte An-
toni Pons, destaca per diversos factors, entre els quals hi ha 
la seva ubicació, configuració, estructura i capacitat, a banda 
del valor arquitectònic, històric i social  de l’edifici, com a 
element associat a la cultura i com a antic cinema i teatre 
del municipi.

El futur equipament permetrà posicionar la vila 
ducal en el circuit de convencions i trobades 
científiques i de salut

La primera fase de les rutes saludables ja està a punt de 
finalitzar. 
Aquesta fase inclou la rehabilitació completa del camí 
nou i la senyalització del 100% de la xarxa de recorre-
guts. Concretament, al camí nou les obres han consistit 
en una millora de la pavimentació feta amb sauló de la 
zona de diferents granulometries, tot i que en els trams 
amb fort pendent s’ha pavimentat el camí amb formigó 
tintat per evitar la formació de regueres, fangs i estan-
cament de l’aigua. 
També s’ha dut a terme la reconstrucció dels murs de 
contenció, la millora de les zones d’evacuació de l’aigua, 
l’encintat i la il.luminació, amb balises en la majoria del 
recorregut, i amb bàculs o fanals en altres trams. 
A hores d’ara està pendent la incorporació de baranes 
en alguns dels trams, l’enjardinament i la instal.lació 
del parc urbà de salut. La ubicació tant dels equipa-

Cardona enllesteix la primera fase de les rutes saludables

ments esportius com de la senyalització amb indicadors 
de direcció, fites de distància i indicadors de llocs singu-
lars està a punt de començar. 

Imatge actual de l’interior del Cine Modern

El camí Nou presenta un aspecte totalment renovat 
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La primera fase de les 
obres del Camp de Vida 
Activa consistent en els 
enderrocs dels edificis 
annexos, antigues gra-
deries i l’antiga zona de 
vestidors i pista de ten-
nis ja ha finalitzat. 
Després d’un període 
de licitació, s’han adju-
dicat ja les obres de la 
segona fase que consis-
tiran en l’estabilització 
del terreny i que es 
preveu que finalitzin a 
finals del mes de maig. 
La segona fase contem-
pla l’estabilització del 
terreny per tal de do-
nar suport a tota l’àrea que habitualment tenia problemes 
d’esfondrament. Durant aquesta fase es faran dos tipus 
d’actuacions, una que consistirà a col.locar uns pilots de 
formigó que serviran per fixar els terrenys de l’angle sud-est 

Es reprenen les obres del Camp de Vida Activa 
La segona fase de les obres del Camp de Vida Activa consistirà a dur a terme els treballs  

d’estabilització del terreny

del camp de futbol, al 
costat de la bòfia, i una 
altra que requerirà con-
solidar el terreny a l’àrea 
del camp de futbol. La 
durada aproximada de 
l’execució d’aquesta se-
gona fase serà d’uns dos 
mesos. 
Així mateix, el projec-
te de la tercera fase, 
que consisteix en la 
construcció de l’edifici 
d’accés a l’àrea esporti-
va i del terreny de joc, 
ja està aprovat i està 
previst que es comenci 
a executar al comença-
ment de l’estiu. Per al-

tra banda, als voltants de les noves instal.lacions s’ampliarà 
l’actual carretera a més d’urbanitzar el passeig de la carretera 
de la Mina. També hi ha prevista l’adequació d’una zona 
d’aparcaments. 

L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, acom-
panyat de Lluís Torres, patró de la Fundació 
SHE, i del president del CF Cardona, Joan 
Tomàs, es van reunir el passat 26 de gener amb 
el president de la Federació Catalana de Futbol 
(FCF), Andreu Subies. 
Durant la trobada, la delegació cardonina va 
presentar al dirigent del futbol català el pro-
jecte de construcció del Camp de Vida Activa 
de Cardona. La reunió va servir per avançar 
possibles línies de col.laboració en el desenvo-
lupament del projecte que podria comptar amb 
l’assessorament dels tècnics de la federació. 
Tant l’alcalde cardoní com el president de la 
FCF van valorar molt positivament la  trobada, 
així com les vies de col.laboració de totes les 
parts en el projecte de construcció del Camp de 
Vida Activa de Cardona.

Cardona i la Federació Catalana de Futbol col•laboraran en el 
projecte de creació del camp de vida activa

Simulació del futur camp de vida activa de Cardona

L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, acompanyat del regidor d’Esports, Sergi 
Ballesteros, del patró de la Fundació SHE, Lluís Torres, i del president del CF 
Cardona, Joan Tomàs, amb Andreu Subies, president de la Federació Catalana de 
Futbol. 
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L’últim diumenge de gener es va celebrar la Jornada del Cor, 
una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Cardona i la 
Fundació SHE en el marc del Programa Healthy Communi-
ties de Cardona Integral. 
L’edició d’enguany presentava diverses propostes encamina-
des a sensibilitzar la població dels avantatges de posar en 
pràctica un estil de vida saludable.
Les activitats van començar el divendres 23 de gener, amb el 
conte musical “Sons de l’univers”a la Biblioteca municipal 
Marc de Cardona. Amb aquest espectacle, nens i nenes de 
totes les edats van poder conèixer els sons de diversos ins-
truments d’arreu del món i experimentar amb ells. L’acte va 
comptar amb una àmplia participació de públic.
La Jornada del Cor va finalitzar diumenge al matí amb la 
celebració de la quarta edició del Cros escolar de Cardona, 
que enguany va tenir lloc al camp municipal d’esports de la 
Coromina. 
A la cursa, hi van participar més de 500 escolars de totes les 
edats i categories des de prebenjamí fins a cadet. També s’hi 
va incloure una categoria mini per als més petits (P3, P4 i P5) 
i una cursa popular no competitiva per a adults, amb més de 
130 participants. 
La jornada va ser un èxit i va comptar amb la col.laboració 
de les AMPA de totes les escoles de Cardona, Policia Local, 
Protecció Civil, Creu Roja, dinamitzadors dels centres edu-
catius, Consell Esportiu del Bages i el Club de Futbol de 
Cardona. 

Nou èxit de participació a la Jornada del Cor
Més de 500 nens i nenes participen al Cross 
escolar de Cardona celebrat en el marc de la 
Jornada del Cor

Imatges de la sortida del Cross escolar 

El Centre Cívic va acollir les sessions sobre el projecte Cardona Verda   

L’Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE impulsen el projecte Cardona 
Verda per recuperar el meandre de la Coromina 

El projecte Cardona Verda 
és un projecte de Cardona 
Integral en col.laboració 
amb la Fundació Coca-Co-
la que pretén recuperar el 
meandre del riu Cardener 
en el seu pas per la Coromi-
na. 
Al llarg de diversos mesos 
de treball s’ha dut a terme 
un intens procés participa-
tiu amb tots els implicats, 
des dels veïns de la Coromi-

na als regants, l’Agència Ca-
talana de l’aigua, Salinera i 
Ercross, entre altres. 
Aquest projecte compta 
també amb la col.laboració 
de l’Ajuntament de Car-
dona, la Fundació SHE, la 
Generalitat i Salinera. El 
projecte Cardona Verda 
contribuirà a recuperar els 
valors naturals i paisatgístics 
del meandre del riu Carde-
ner a la Coromina.
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Els comptes per a l’actual 
exercici fixen un pressupost 
ordinari de 4.381.320,09 
euros, mentre que el capí-
tol d’inversions se situa en 
2.374.225,84 euros. 
Pel que fa al desglossament 
per partides les principals no-
vetats se centren en el capítol 
de personal que experimenta 
-a conseqüència principal-
ment de l’amortització de 
llocs de treball- una reduc-
ció de 52.143 euros, un 3% 
menys respecte al pressupost 
del 2014 i que, en el cas de 
la policia local, suposa un es-
talvi del 13%, reduint les despeses del cos en 65.229 amb 
relació al 2014. 
Per contra, l’executiu municipal reforça l’Àrea de Promoció 
Econòmica, que incrementa els seus recursos un 5%, amb 
un total de 138.201 euros de pressupost. També augmenta 
en 5.000 euros la dotació del Pla local de serveis a les perso-

L’Ajuntament de Cardona aprova el pressupost 2015 
pensat per impulsar la recuperació econòmica
La partida d’inversions ascendeix a 2,3 milions d’euros i augmenten els recursos en l’Àrea de 
Promoció Econòmica que disposarà de 138.000 euros de pressupost

La construcció del nou camp de Vida Activa i la re-
novació de l’aparcament de la plaça del Portalet su-
posaran les principals inversions que portarà a terme 
aquest any l’Ajuntament.
La fase 1 del projecte Cardona Integral suposarà una 
inversió d’1,8 milions d’euros que es destinaran a la 
construcció del Camp de Vida Activa i que seran su-
fragats per la Fundació SHE principalment i per la 
Diputació de Barcelona.
El pressupost d’inversions inclou, també, les obres de 
reparació de la plaça del Portalet que tenen un pres-
supost de 187.369 euros, dels qual la Diputació de 
Barcelona n’aportarà 102.000 i l’Ajuntament de Car-
dona la resta. Les obres permetran impermeabilitzar 
la plaça i renovar la barana perimetral.

nes que fixa la seva dotació 
pressupostària en 30.000 
euros, i es crea una nova par-
tida de 20.000 euros destina-
da al Pla de manteniment i 
reparació dels carrers del nu-
cli antic. L’Àrea d’Habitatge 
també rep un impuls econò-
mic amb la creació d’un fons 
d’ajuts al lloguer de 15.000 
euros. Pel que fa a les parti-
des que disminueixen la seva 
aportació, les més destacades 
són la de Parcs i Jardins, que 
es redueix en 15.000 euros 
atès que enguany  s’ha con-
tractat, en el marc d’un pla 

d’ocupació, una persona per dur a terme aquesta feina, la 
de Festes, que es redueix en 5.000 euros i l’eliminació de 
la partida dels actes culturals del Tricentenari de 1714. El 
pressupost 2015 es va aprovar al Ple municipal del dia 23 de 
desembre de 2014 amb els vots favorables d’ERC, l’abstenció 
de CiU i els vots en contra de grup del PSC.

L’Ajuntament recupera la capacitat inversora amb un pressupost per 
a l’any 2015 de 2,3 milions d’euros 

També es destinarà una partida de 165.022 euros per 
realitzar les obres de la tercera fase de la construcció 
dels allotjaments col.lectius protegits del carrer Escas-
sany i s’invertiran 67.441 euros a la millora i mante-
niment del camí de l’Aigua d’Ora que es finançarà a 
través de la Diputació de Barcelona.
Finalment, el pressupost municipal 2015 inclou una 
partida de 42.340 euros per a les obres de restauració 
de la coberta i la façana de l’església de Sant Miquel 
i 26.000 euros pel projecte de renovació del cablejat 
del nucli antic. A banda d’aquestes inversions, durant 
aquest any, l’Ajuntament completarà el projecte de 
creació de les rutes saludables que inclouen també la 
remodelació del camí Nou i que formen part del pro-
grama Cardona Integral.

Imtage del Ple municipal de l’Ajuntament de Cardona
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Es concediran ajuts des de 600 euros fins a un 
màxim 2.000 euros per a la creació de noves 
activitats econòmiques a Cardona.

La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Cardona continuarà gestionant un fons de 15.000 euros 
destinat a fomentar l’emprenedoria i a incentivar la creació 
de noves activitats econòmiques al municipi.
El programa consta de dues línies de subvencions. La pri-
mera preveu la concessió d’ajuts econòmics a aquelles ac-
tivitats de negoci de nova creació que s’implantin en locals 
de planta baixa als nuclis antics de Cardona i la Coromina, 
mentre que la segona línia es destina a les noves activitats 
econòmiques que s’instal.lin al municipi.
Com a novetat per aquest 2015, l’ordenança preveu, per a la 
primera línia, la concessió d’un ajut del 50% del pressupost 
fins a un màxim de 1.200 euros per sol.licitud i, per a la 
segona, un ajut del 50% del pressupost fins a un màxim de 
600 euros. A més, ambdues línies de subvenció es podran 
completar fins a 800 euros més segons la inversió realitzada 
per a l’obertura de la nova activitat empresarial, la creació de 
llocs de treball o el lloguer o compra d’un local.
La valoració que l’equip de govern fa del projecte és molt 
positiva “com ho demostra el fet que cada any s’hi acu-

L’Ajuntament de Cardona amplia els ajuts per fomentar 
la creació de noves activitats econòmiques al municipi

llen suficients projectes i s’esgota el pressupost fixat”, se-
gons explica Josep Tristany, regidor de Promoció Econòmi-
ca de Cardona. Per a Tristany les novetats introduïdes en 
l’ordenança per aquest 2015 suposaran una “evident millo-
ra” a l’hora de fomentar la creació de nous negocis a la vila. 
L’ordenança es va aprovar per unanimitat de tots els grups 
municipals durant el Ple del 8 de gener de 2015.

Els ajuts a l’emprenedoria 
contribueixen a la creació de 10 
nous negocis a Cardona durant 
l’any 2014

Un total de 10 negocis de nova creació es van benefi-
ciar durant l’any 2014 dels ajuts a l’emprenedoria que 
concedeix l’Ajuntament de Cardona. 
De les ajudes concedides, 6 van rebre una subvenció de 
1.800 euros destinada a impulsar la creació d’activitats 
econòmiques de nova implantació als nuclis antics 
de Cardona i la Coromina. Els ajuts van facilitar 
l’obertura d’una botiga de roba, una carnisseria, una 
perfumeria, una fruiteria, una botiga de reparació de 
calçats i un bar-restaurant situats tots al centre històric 
de Cardona.
Els altres 4 negocis beneficiats van rebre una subven-
ció de 1.200 euros, en aquest cas fora dels nuclis an-
tics de Cardona i la Coromina, que es van destinar a 
l’obertura de 4 nous negocis de bar i restauració. Els 

ajuts concedits estaven destinats al pagament de despe-
ses relacionades amb les obres d’adequació dels locals, 
l’adquisició de maquinària o les campanyes de difusió. 
Tot i que la partida final va ser de 15.600 euros, aques-
ta xifra no va ser suficient per atendre totes les sol.
licituds presentades.

L’Ajuntament impulsa la creació de noves activitats econòmqiues i fomenta  
l’impuls a l’emprenedoria 

Eulàlia Company del bar El Centru, un dels negocis que es van acollir 
l’any 2014 a la línia d’ajuts a l’emprenedoria  
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El Ple de l’Ajuntament 
de Cardona va aprovar el 
passat novembre les noves 
ordenances fiscals per a 
l’exercici 2015 que, en lí-
nies generals, suposen la 
congelació dels tipus de 
gravàmens de la majoria 
d’impostos i taxes i que 
en algun cas concret -com 
l’Impost de Béns Immo-
bles- disminueix lleugera-
ment.
Els canvis més significa-
tius s’observen en l’IBI 
urbà que redueix 1 punt 
el seu coeficient, passant del 0,74 al 0,73, i l’IBI rural que 
baixa 3 punts, del 0,78 al 0,75.
També s’introdueixen canvis en la taxa d’escombraries que 
es redueix un 25% per a les famílies nombroses i les mono-
parentals. Aquesta taxa també es redueix un 5% en establi-
ments d’alimentació i locals comercials.
Pel que fa a les llicències de construccions, obres i serveis, 
mantenen les bonificacions a la rehabilitació de façanes i 

L’Ajuntament de Cardona rebaixa l’IBI de la majoria dels 
rebuts durant el 2015

cobertes d’edificis del nu-
cli antic. Així, es manté la 
bonificació del 75% de la 
quota per a les obres de 
rehabilitació d’edificis del 
nucli antic de Cardona i 
la Coromina i es bonifica 
fins al 90% la quota de 
les obres d’instal.lació de 
noves activitats comercials 
i serveis de nova creació. 
També es manté la bonifi-
cació del 90% en la plus-
vàlua, que s’aplica quan hi 
ha la transmissió de la vi-
venda habitual del difunt.

Per a la regidora delegada d’Hisenda, Aida Molner, 
l’aprovació de les ordenances fiscals del 2015, “representa 
un compliment dels objectius marcats pel govern de re-
ducció progressiva de l’Impost de béns immobles, sense 
que això afecti a la correcta prestació dels serveis públics i 
l’atenció a les persones”. Les noves ordenances fiscals, que 
s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2015, es van aprovar 
amb el vots favorables d’ERC i l’abstenció de CiU i PSC. 

El passat 27 de febrer van finalitzar les obres del carrer 
Hospital que han permès renovar aquest vial que es trobava 
en força mal estat. Els treballs han consistit en la reparació 
del paviment i millora de les xarxes bàsiques de serveis del 
carrer i un tram del carrer del Pujolet. El cost total de les 
obres ha estat 150.000 euros.
Les obres han servit també per endarrerir l’alineació de la 
part central del carrer de l’Hospital per tal d’ajustar-la a 
l’ampliació definida en el Pla especial del nucli antic. Al ma-
teix temps s’han adequat els serveis existents de clavegueram 
i xarxa d’aigua i s’han complementat amb la xarxa de gas i la 
xarxa de les telecomunicacions per cable. 
També s’han millorat les instal.lacions aèries de la xarxa 
elèctrica existent. D’aquesta manera, s’ha dut a terme la 
substitució del cablejat elèctric amb suports metàl.lics per 
un cable trenat fixat a les façanes i s’han soterrat els creua-
ments del carrer. El mateix procés s’ha fet pel que fa a la 
xarxa de telèfons i de televisió per cable. Tots els treballs que 
s’han fet al subsòl s’han realitzat sota control arqueològic.

Finalitzen les obres del carrer Hospital

L’Ajuntament vol reduir la pressió fiscal sobre les famílies 

Imatge del carrerr Hospital després de les obres de reforma
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El sector turístic de Cardona es va reunir el passat mes de 
desembre al Parc Cultural de la Muntanya de Sal per cele-
brar la primera Nit del Turisme de Cardona, en una vetllada 
que va fer balanç de les accions de promoció turística execu-
tades a Cardona darrerament.
L’acte va ser presidit per l’alcalde de Cardona, Ferran Es-
truch, acompanyat de la directora general de Turisme de la 
Generalitat, Marian Muro, el director general de Patrimoni 
Cultural, Joan Pluma, i el diputat delegat de Turisme de la 
Diputació de Barcelona, Ramon Riera. A l’acte també hi 
van  assistir el regidor de Turisme, Josep Tristany, la gerent 
de la Fundació Cardona Històrica, Anna Poza, i represen-
tants polítics de la Catalunya central.
L’alcalde, Ferran Estruch, va presentar l’acte explicant que  
accions com l’elaboració del nou Pla de màrqueting, la 
commemoració del Tricentenari o la promoció de la marca 
Cardona “han permès posicionar Cardona com un dels 
referents del turisme al nostre país”. La primera Nit del 

La Fundació Cardona Històrica organitza la primera Nit del Turisme

Turisme de Cardona va servir per reconèixer la col.laboració 
i la feina de totes les persones que formen part del sector del 
turisme a Cardona.

L’alcalde de Cardona adreçant-se als assistents 

L’any  2014, la Fundació Cardona His-
tòrica va rebre un total de 103.072 vi-
sitants, una xifra que marca un màxim 
històric en el nombre de turistes que 
gaudeixen de les activitats turístiques 
que ofereix la Fundació. L’any passat el 
nombre de visitants es va incrementar 
un 28% respecte al 2013, amb un aug-
ment total de 22.295 turistes més.  
Pel que fa als centres turístics, 
l’equipament més visitat va ser el Parc 
Cultural de la Muntanya de Sal amb un 
total de 67.253 visitants, seguit del con-
junt monumental del castell amb 25.810 
i el Centre Cardona Medieval amb 
6.930. Finalment, la resta d’activitats 
programades per la Fundació van ser 
seguides per 3.079 persones. D’aquesta 
manera, tots els equipaments i activitats 
turístiques que gestiona la Fundació van 
créixer durant el 2014. Coincidint amb 
la commemoració del Tricentenari, les 
visites al castell  van ser les que van ex-
perimentar un creixement més notori 
amb un total de 25.810 visitants, la xifra 

La Fundació Cardona Històrica assoleix el rècord 
històric de visitants durant el 2014

més alta des que la Fundació Cardona 
Històrica ofereix les visites. Aquest in-
crement suposa una augment del  87% 
i de 12.045 visitants més respecte de 
l’any 2013.
La crescuda en el nombre de visitants 
durant el 2014 també s’ha traduït en un 
augment de les pernoctacions als allot-
jaments cardonins. Així, l’any passat es 
van registrar 4.484 pernoctacions més 
que el 2013, que suposa un augment 
percentual del 10%, deixant la xifra to-
tal en 47.871 pernoctacions a Cardona 
durant l’any 2014.
L’Ajuntament de Cardona i la Funda-
ció Cardona Històrica destaquen els 
bons resultats turístics que responen 
a la tasca realitzada els darrers anys en 
matèria de promoció de Cardona i de 
comercialització dels productes turístics 
que ofereix la vila ducal. En aquest sen-
tit, la Fundació Cardona Històrica ha 
valorat molt positivament la posada en 
marxa del Pla de màrqueting 2014 que 
s’ha acomplert en més d’un 80% de les 
accions previstes. 

Els centres turístics de Cardona reben 103.072 visitants durant el 2014 
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Cardona va aprofitar la celebració de la Fira Internacional 
de Turisme Fitur de Madrid per promocionar-hi els seus 
principals recursos turístics. La vila ducal va ser un dels 
destins turístics que es van promocionar a l’estand de 
Catalunya sota la marca “Paisatges de Barcelona”. Cardona 
mantenia d’aquesta manera la seva presència en un certamen 
de referència internacional en l’àmbit del turisme.
La promoció de Cardona a Fitur va comptar amb l’assistència 
de l’alcalde, Ferran Estruch, i el regidor de Turisme, Josep 
Tristany. Cardona hi va promocionar el castell, el Parc Cul-
tural de la Muntanya de Sal i el centre històric. Fitur 2015 
es va celebrar el passat mes de gener i hi van assistir més de 
120.000 professionals procedents de 165 països.

Cardona mostra els seus recursos 
turístics a Fitur

Cardona presenta els plats d’hivern 
de la Cuina de 1714

El passat mes de desembre Cardona va oferir un nou tast 
dels Sabors del 1714, en el qual participen 7 restaurants del 
municipi.
Durant el matí es va fer un tast obert al públic de plats com 
“Escodella de carabassa ab arròs”, “Pollastre ab muxernons i 
llagostins” o “ Relleno de cebas” i, a continuació, el comitè 
d’experts del projecte va degustar els plats dels quals van 
destacar el rigor i encert amb què havien estat preparats i 
elaborats. L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va posar de 
relleu la bona feina que fan els restaurants cardonins “que 
assoleixen un alt nivell de qualitat i que estan disposats a 
innovar amb projectes com el Sabors 1714”. La jornada se 
sumava, a més, als actes de suport a La Marató de TV3.

El passat mes de desembre es va presentar al Centre Car-
dona Medieval el programa d’alimentació mediterrània 
(AMED) dirigit als restaurants i bars de Cardona en el marc 
del projecte Cardona Integral.
AMED correspon a les sigles que identifiquen els establi-
ments promotors de l’alimentació mediterrània. Aquest 
projecte té com a objectiu mantenir i fomentar el consum 
d’aliments saludables pròpis de l’àrea mediterrània en 
l’àmbit de la restauració. El programa permet acreditar i 
identificar aquells establiments que reuneixin unes carac-
terístiques vinculades al model d’alimentació mediterrània, 
per tal de poder menjar fora de casa de forma saludable. 

Arriba a Cardona el programa AMED

L’encarregada del projecte AMED, Gemma Miranda, va 
explicar als responsables de restaurants i bars de Cardona 
quins passos havien de seguir per tal d’acreditar-se com a 
establiments AMED. 
En finalitzar la presentació, l’alcalde de Cardona, Ferran 
Estruch, va ressaltar la importància de poder tenir acredita-
cions com aquestes per tal d’oferir un atractiu més al turis-
me de qualitat i saludable. 
El programa AMED és un projecte emmarcat en l’àmbit de 
la salut comunitària de l’Agència de Salut Pública de la Ge-
neralitat i del PAAS, Pla integral per a la promoció de salut 
mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable.

L’alcalde de Cardona a Fitur amb la delegació del govern de la Generalitat  

Presentació dels plats d’hivern de la cuina de 1714 
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El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, 
va ser a Cardona el passat 20 de març per signar l’acord 
que l’organisme provincial i l’Ajuntament de Cardona han 
subscrit per tal de contribuir al finançament del projecte 
Cardona Integral.
A través d’aquest compromís de col.laboració, la Diputació 
de Barcelona va posar per escrit la seva voluntat de col.la-
borar en el projecte Cardona Integral aportant-hi un ajut 
extraordinari de 200.000 euros. L’ajut se suma als 350.000 
euros que ja va aportar al projecte amb anterioritat. En el 
document també s’acorda que l’ens provincial col.laborarà 
en fomentar les accions de suport al projecte a través d’altres 
ajuts. El president de la Diputació va ser rebut per l’alcalde 
Ferran Estruch i la corporació municipal a l’edifici consisto-
rial. A continuació, es va fer l’acte de signatura de l’acord i, 

La Diputació de Barcelona dóna suport al projecte Cardona Integral

finalment, les autoritats van visitar el Cine Modern, que ha 
d’acollir el futur centre de convencions de la vila.

La Diputació de Barcelona destinarà un nou ajut 
de 200.000 euros al projecte Cardona Integral

LAjuntament cardoní aplicarà una tarifa reduïda -amb una 
bonificació del 25%- a les famílies monoparentals i a les fa-
mílies nombroses sempre i que els ingressos de la unitat fa-
miliar no superin dues vegades i mitja l’Indicador de Renda 
de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent.
Per accedir a aquestes bonificacions s’hauran de presentar 
les sol.licituds a l’Ajuntament abans del 30 d’abril. Igual-
ment, també es beneficiaran d’una tarifa reduïda en la taxa 
d’escombraries totes les persones que viuen soles en un do-
micili de la vila i que ho sol.licitin a l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Cardona ha obert el termini per sol.licitar 
la reducció de la taxa d’escombraries per a les famílies nom-
broses i les famílies monoparentals segons s’estipula en les 
noves ordenances fiscals d’aquest any 2015.

L’Ajuntament bonificarà la taxa d’escombraries a les famílies nombroses i 
monoparentals

L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch i la regidora d’Hisenda, Aida Molner, amb 
el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve (arxiu)

El camp de vida activa és una de les actuacions del projecte Cardona Integral que es beneficiarà de l’acord subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 

L’Ajuntament aplicarà una bonificació del 25% a la taxa d’escombraries a les 
famílies nombroses i monoparentals
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Cloti Farràs

Portaveu CiU

Aida Molner

Portaveu ERC

Ens agrada el camí Nou i estem contents que s’hagi trobat 
el finançament per recuperar aquest passeig tan estimat dels 
cardonins, que és “fer la volta al camí Nou”. 

Ens agradaria que arribi la fibra òptica a tot Cardona, es-
pecialment a les empreses per a qui és tan necessària. Ens 
agraden els cardonins i les cardonines, i per això, ens agra-
daria una Cardona amb oportunitats, on els joves hi poden 
iniciar el seu projecte de vida laboral i personal, on els mes 
grans no tenen por de quedar-se sense feina i els encara més 
grans poden viure tranquils sense haver de pagar hipoteques 
i lloguers de fills i néts. 

Ens agradaria una Cardona amb habitatge digne i assequible 
per a totes les butxaques, una Cardona on viure, treballar i 
estimar i on siguem prous per no témer perdre els serveis es-
sencials i on puguem seguir somniant, projectant i realitzant 
tot allò que ens proposem tots plegats, una Cardona en què 
tots els veïns i veïnes poden expressar-se en llibertat, recupe-
rant la confiança i sense témer que els identifiquin amb una 
manera o altre de pensar. 

La Cardona que ens agrada i la que ens agradaria

Ens agradaria una Cardona comunitat saludable on tothom 
té garantides les necessitats bàsiques amb uns serveis socials 
atents a les necessitats de les persones i col.lectius més fe-
bles. Una Cardona neta, respectuosa amb els espais públics 
i el descans i el benestar de tots els veïns, una  Cardona amb 
espais per als infants, una Cardona on hi ha festa i esbarjo 
per a petits, joves i grans. 

Ens agrada la Festa Major i també les Fires que permeten 
la promoció econòmica de la nostra vila. Ens agradaria una 
Cardona on es poden practicar diferents esports, on les en-
titats disposen d’espais com el Centre Cívic on trobar-se, fer 
activitats i compartir-les i interaccionar entre elles, on els 
joves troben incentius i diversió. 

Per això som aquí, perquè ens agrada i ens agradaria aquesta 
Cardona que acabem de descriure. Hem aconseguit formar 
un grup de persones, encapçalat pel Josep Serra, disposat a 
escoltar, treballar i complir, caminant cap a l’objectiu fixat: 
la CARDONA que ENS AGRADA i la que ENS AGRA-
DARIA.

Cardona, i també el conjunt del país, viurà en els propers 
anys un nou temps que ens ha de comportar un major pro-
grés econòmic i social. N’estem convençuts! Durant aquest 
quatre anys, anys d’enormes dificultats econòmiques i so-
cials, hem treballat de valent per fer de Cardona una vila 
millor, un poble de tots i totes, on ningú quedés exclòs i 
sobretot centrat a construir aquells projectes que ens han de 
portar un futur de més oportunitats. El repte iniciat el 2011 
no era fàcil, i malgrat la quantitat de feina que ens queda 
per fer, avui Cardona té per endavant un futur ple de grans 
projectes.
Durant aquests anys hem iniciat sense dubte el camí de la re-
cuperació i hem assolit fites importants per al futur. Tenim, 
després de 10 anys, el Pla d’ordenació urbanística municipal 
aprovat i, per primer cop a la història, hem consensuat el 
Pla Estratègic que ens marca el camí a seguir. Ho hem fet 
amb la gent, implementant una nova manera de fer polí-
tica, més oberta, participativa i col.locant, al centre de tot, 
les persones. La consecució del projecte Cardona Integral, 
amb una  inversió de quatre milions d’euros, i la creació de 
l’Agència de Desenvolupament Local, amb l’únic objectiu 

N’estem convençuts!

de crear ocupació, atreure inversions i en definitiva millorar 
la qualitat de vida, són dues fites transcendentals. El turisme 
ha fet un salt quantitatiu i qualitatiu sens precedents i ens 
hem situat com una destinació capdavantera del país. Avui 
Cardona és més coneguda i reconeguda arreu, i això ens ha 
de fer sentir molt orgullosos. 
Les persones han estat el centre de la nostra acció política i, 
malgrat les dificultats i sobretot els projectes que encara ens 
queden per fer, hem intentat potenciar al màxim les políti-
ques socials i de suport a les persones. La millora de l’espai 
públic, les petites grans coses, l’impuls de l’activitat cultural, 
l’adequació dels camins i la millora de la Coromina han es-
tat petites fites també assolides. 
No han estat uns anys fàcils, sacsejats per una crisi sense 
precedents, però ens n’hem sortit i ho hem fet gràcies a la 
gent, als cardonins i cardonines que amb el seu esforç, parti-
cipació i suport i sobretot la voluntat col.lectiva de superació 
han permès que avui Cardona pugui encarar un futur mi-
llor. El repte torna a ser gegantí, però des d’Esquerra tenim 
la força, la il.lusió i les ganes de continuar treballant, sense 
descans per Cardona. 
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opinió
Jordi Casas 

Portaveu PSC

notícies

L’any passat 53 professionals van aconseguir 
un lloc de treball a través del Servei Local 
d’Ocupació de Cardona

El Servei Local d’Ocupació (SLO) de Cardona va realitzar el 
2014 un total de 521 accions d’acompanyament professional 
per a la recerca de feina. En aquest període de temps, s’hi 
van registrar per primer cop 69 persones i, a dia d’avui, el 
servei compta amb 340 usuaris que reben assessorament tèc-
nic en l’àmbit del foment de l’ocupació laboral.
Gràcies a la mediació d’aquest organisme, 53 cardonins i 
cardonines van aconseguir trobar un lloc de feina durant 
el 2014. A més, des d’aquest servei es van gestionar 8 plans 
locals d’ocupació que van donar feina a 12 professionals del 
municipi que es trobaven en situació d’atur i es van gestio-
nar un total de 32 ofertes de treball presentades per diverses 
empreses que necessitaven treballadors.
El Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cardona 
ofereix un seguiment adaptat a cada usuari amb l’objectiu 
de millorar les seves possibilitat a l’hora d’accedir al mercat 

de treball. A banda de facilitar el contacte entre els deman-
dants d’ocupació i les empreses que necessiten cobrir llocs 
de treball, el servei ofereix orientació professional i accions 
formatives a cada usuari. En aquest sentit, durant el 2014 
es van realitzar 3 cursos formatius especialitzats en recerca 
de feina.
Per al regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Cardona, Josep Tristany, aquest servei realitza “una impor-
tant tasca” de foment de l’ocupació al municipi i, en aquest 
sentit, s’ha mostrat convençut que “aquesta funció es veurà 
incrementada substancialment” amb la posada en marxa 
de l’Agencia de Desenvolupament Local de Solsona i Cardo-
na. Tristany ha explicat que “amb l’Agència es potenciaran 
les accions de promoció de l’ocupació al territori i també 
es reforçarà la formació dels treballadors adequant-la a les 
necessitats de les empreses locals”. Per a l’alcalde de Cardo-
na, Ferran Estruch, “la promoció econòmica i el foment 
de l’ocupació són una prioritat del govern municipal i per 
això hi esmerçarem tots els esforços per tal que esdevin-
guin una realitat”.

El Servei Local d’Ocupació de Cardona realitza durant l’any 2014 més de 
500 accions de foment de l’ocupació

Cal valorar seriosament la campanya promoguda per l’equip 
de govern orientada a la captació de nous conciutadans per 
tal d’engruixir el padró municipal.
Des del tancament de la mina de potassa a principi dels 
90, Cardona ha patit un constant i alarmant descens de po-
blació.  Els diferents governs no han sabut o no han pogut 
aturar aquest decreixement i la corba demogràfica continua 
mirant avall.
S’ha volgut fer un pas endavant i aturar aquesta sagnia per la 
via ràpida, pel camí més curt, de la manera més fàcil i així és 
difícil d’encertar. Televisió, premsa, ràdio i d’altres mitjans 
de comunicació s’han fet ressò d’aquesta problemàtica i, de 
vegades, la seva visió sensacionalista de la notícia ha desvir-
tuat la gravetat del tema en qüestió.
Des del Grup municipal del PSC, creiem que ha estat un 
procés precipitat, improvisat, poc valorat, amb solucions 
poc argumentades i gens consensuat. S’ha creat  alarmisme, 
confusió i la imatge de Cardona no n’ha sortit ben parada.
Nosaltres pensem que l’enfocament a la solució del proble-
ma no és la correcta. 
La crisi econòmica global dels darrers anys ha tingut un im-
pacte negatiu en els nostres pobles, viles i ciutats. L’augment 

Cap on anem?
de l’atur i la seva persistència en el temps, la destrucció 
d’una part important del teixit productiu, l’empobriment i 
desprotecció dels treballadors i les classes mitjanes i els pro-
cessos d’exclusió social s’han produït amb una virulència 
desconeguda en les darreres dècades. Per això cal un com-
promís per afavorir les condicions per un desenvolupament 
social, econòmic i mediambiental sostenible, que incorpori 
més coneixement i valor afegit a productes i serveis, i so-
cialment cohesionador, amb unes polítiques econòmiques 
i fiscals diferents. 
Els ajuntaments són actors claus, per millorar la competiti-
vitat dels entorns econòmics locals, per facilitar la recupera-
ció econòmica i evitar la fractura social. Els socialistes estem 
compromesos amb la promoció d’activitats amb polítiques 
locals pròpies i coordinades amb el territori. Només amb 
una implicació del govern local es podrà crear nova ocupa-
ció. La promoció econòmica ha de generar més ocupació i 
de més qualitat . 
És un treball dur, difícil i de llarga durada en el seu desenvo-
lupament; però aquest és el camí a seguir si volem recuperar 
l’estabilitat demogràfica i fer de Cardona una vila pròspera i 
encaminada, amb garanties, cap al futur.
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L’Ajuntament de Cardona i l’ACA signen un conveni per restaurar 
mediambientalment el meandre de la Coromina

El director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, Jor-
di Agustí, i l’alcalde de 
Cardona, Ferran Estruch, 
van signar el passat 18 de 
març un conveni destinat 
a potenciar mediambien-
talment el meandre de 
la Coromina, mitjançant 
l’adequació de la llera del 
riu Cardener en aques-
ta zona del municipi. 
L’acord contempla, per 
tant, la construcció d’un 
llac, la impermeabilitza-
ció de la llera fins al pont de la carretera C-1410-z i la 
revegetació de la zona fluvial.
Els treballs, que donen continuïtat al conveni signat 
l’any 2001 destinat a la recuperació de la vall Sali-
na de Cardona, es duen a terme degut a l’existència 
d’infiltracions d’aigua del riu a la mina, que dificul-
ten que aquesta segueixi circulant per la llera a la 
zona de la Coromina.
Les actuacions, que es duran a terme aquest any, se-
ran cofinançades per l’Agència (amb aportació pro-
vinent del Departament de Territori i Sostenibilitat) 
i l’Ajuntament de Cardona. Prèviament, l’empresa 
Salinera de Cardona desenvoluparà l’actuació 
d’adequació i impermeabilització de la llera del riu 
corresponent al tram urbà de la Coromina.
L’Ajuntament s’encarregarà, per tant, de l’obtenció 
de tots els terrenys i permisos necessaris per a 

l’execució de les obres de 
l’actuació, així com de la 
preceptiva autorització 
de l’ACA per a l’execució 
d’una obra en zona de do-
mini públic hidràulic.
Una vegada fets els trà-
mits d’informació pública 
i aprovació del projecte, 
l’Ajuntament promourà 
l’execució de l’obra. Du-
rant l’execució dels tre-
balls, el consistori també 
haurà de vetllar per evitar 
que es produeixin danys o 

perjudicis a l’interès públic o privat que, en qualsevol 
cas, serien de la seva responsabilitat. 
L’acord també preveu la creació d’una comissió de se-
guiment, que vetllarà per la correcta implementació 
de les actuacions, pel seguiment administratiu, pel 
compliment de les previsions de calendari i per resol-
dre els problemes tècnics que puguin plantejar-se du-
rant la redacció dels projectes constructius o durant 
l’execució de les obres.
El conveni el van signar el passat 18 de març a la 
seu de l’ACA el director d’aquest ens, Jordi Agustí, i 
l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch. Van acompan-
yar l’alcalde cardoní la regidora de la Coromina, Mai-
te Barrera, el president de l’Associació de Veïns de la 
Coromina, Josep Manuel Garcia, i els representants 
de l’Associació de Regants de la Coromina, Pere Ver-
gel i Pere Fernández.

L’acord contempla la construcció d’un llac i la impermeabilització de la llera del riu.  Les 
actuacions seran finançades per l’ACA i el consistori cardoní

El conveni permetrà executar les obres de recuperació del valor 
mediambiental del meandre de la Coromina

L’alcalde de Cardona i el director de l’ACA durant la 
signatura del conveni, acompanyats de la regidora i els 
representants veïnals i dels regants de la Coromina
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El camí de Sant Salvador és una de les vies rurals 
del municipi en què  l’Ajuntament de Cardona vol 
actuar per tal de millorar-ne l’estat i garantir-hi la 
seguretat. 
Els treballs que s’hi preveuen realitzar afecten el 
tram de camí que va des de la cruïlla amb la C-55  
fins al límit del terme municipal i tenen un pressu-
post de 50.120 euros. Entre les actuacions que s’hi 
portaran a terme hi ha l’anivellament i el formigonat 
de l’accés al camí des la cruïlla amb la C-55 i la resti-
tució del paviment de la palanca del riu Cardener de 
la qual es refarà la vora i se’n senyalitzarà els límits. 
El projecte de millora preveu també la pavimentació 
amb formigó de l’accés al pont de Sant Salvador i la 

L’Ajuntament actuarà al camí de Sant Salvador per 
refer-ne el ferm i millorar-ne la seguretat 

El pont de Valldeperes és un altre dels punts 
de la xarxa de camins rurals del municipis en 
què l’Ajuntament de Cardona ha actuat per 
tal de millorar-ne la seguretat. 
En aquest indret, conegut també amb el nom 
de les palanquetes de Valldeperes, s’ha subs-
tituït el formigó del tram del camí situat just 
abans de l’entrada del pont. La restitució del 
paviment de formigó es va fer en dues parts 
per tal de no interrompre el pas de vehicles. 

Millores al ferm d’accés al pont de Valldeperes 

notícies

Una inversió de 50.120 euros permetrà 
realitzar diverses millores al camí rural

Fotografia de les obres realitzades al pont de Valldeperes

Reasfaltaran el camí de Sant 
Salvador al pont de Sant Joan 
Per altra banda, l’Ajuntament de Cardona té previst 
començar en els propers dies les obres de reasfaltat 
del camí de Sant Salvador en el tram que discorre  
després del pont de Sant Joan. 
En aquest punt està previst col.locar un nou pavi-
ment asfàltic als primers 100 metres aproximada-
ment de camí que hi ha just després del pont i que 
en l’actualitat es troben en força mal estat.

Es restituirà el formigó de la palanca del riu Cardener  

renovació de la canalització d’aigua al gual de Far-
ners. Finalment s’anivellarà i s’estendrà grava a tot el 
camí i es netejaran les cunetes i els desguassos.

Imatge del tram de camí que es refarà



Cardona celebra el Carnaval 


