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L’ocupació i la 
promoció econòmica 
són els principals 
eixos del pressupost

L’Agència ha trobat 
feina a més del 50% 
de persones que ho 
han sol·licitat

El nou Auditori 
Valentí Fuster inicia 
amb molt d’èxit la 
programació cultural



Promoció econòmica i ocupació, 
eixos del pressupost per al 2018
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Notícies

La xifra aprovada 
és de 6,04 milions 
d’euros i manté com 
a punt clau l’atenció 
a les persones

El deute es continua 
rebaixant i se situa 
en el 60%, 15 punts 
per sota del que 
mana la Llei Estatal

L’Ajuntament de Cardona comptarà 
aquest 2018 amb un pressupost de 
6.048.902,39 euros, segons es va 
aprovar en el Ple del gener amb els 
vots favorables d’ERC ‑al govern‑ i 
del PDeCAT ‑a l’oposició‑, i l’abs‑
tenció del regidor del PSC, també 
a l’oposició. Entre els principals 
eixos del pressupost, trobem l’àrea 
d’atenció a les persones, que man‑
té la partida de l’exercici anterior, 
quan ja es va augmentar per fer 
front a la crisi, i també les àrees de 
promoció econòmica i foment de 
l’ocupació, dos pilars que es donen 
la mà a través de l’Agència de Des‑
envolupament Local de Cardona i 
Solsona, que ha tancat el 2017 amb 
molt bones xifres i que encara el 

2018 amb millors perspectives.

A més, hi haurà inversions impor‑
tants al polígon La Cort; al carrer 
Convent; als camins de la vall dels 
Nyítols; a l’escola Mare de Déu del 
Patrocini, a la llar d’infants l’Aliret 
o al centre històric de Cardona i 
al de la Coromina, entre d’altres. 
També es tancaran les obres del 
Camp de Vida Activa i de l’Auditori 
Valentí Fuster, després que el gros 
dels projectes es desenvolupés ja 
el 2017.

Pel que fa al nivell d’endeutament, 
l’Ajuntament ha aconseguit re‑
baixar‑lo un cop més i l’ha situat 
en el 60%, 15 punts percentuals per 

sota del que marca la Llei estatal. 
En concret, el deute bancari a 31 de 
desembre del 2017 ‑darrer any que 
s’ha tancat‑ era de 2.727.263 euros, 
una xifra que confirma la tendència 
a la baixa que l’equip de govern ha 
anat aplicant en els darrers perío‑
des.

Per a la regidora d’Hisenda, Aida 
Molner, tant el pressupost per a 
l’exercici 2018 com el fet d’haver 
aconseguit rebaixar l’endeutament 
demostren “la capacitat de resis‑
tència de les finances municipals 
malgrat la disminució d’ingressos 
derivats de les aportacions de l’Es‑
tat espanyol i del cànon d’explota‑
ció de la terrera vella”.

Reducció del deute bancari i previsió fins a 2020; xifres en euros

Les principals inversions

Polígon La Cort
570.000 euros
Canalització aigües 
residuals
Renovació vorera

Escola Mare de Déu 
del Patrocini i llar 
d’infants Aliret
61.000 euros
Programes de millora

Nucli històric 
de Cardona i 
de la Coromina
35.000 euros
Programa de millora

Espai coworking a 
l’antiga Biblioteca
33.000 euros
Per a emprenedors i 
petits empresaris
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La zona afectada pel 
tornado queda neta de 
runa i descontaminada 
de fibrociment
La zona afectada pel tornado ja 
ha quedat totalment neta de runa 
i descontaminada de fibrociment. 
Els treballs han finalitzat aquest 
mes de març i s’han finançat amb 
una subvenció de 86.550 euros que 
l’Ajuntament de Cardona ha rebut 
de la Diputació de Barcelona. L’ajut 
va ser atorgat per l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat de l’ens provincial 
per raons mediambientals, de salut 
pública i d’urgència. Els treballs 
han permès retirar 28 tones de fi‑
brociment i 800 de runa provinents 
de teulades, mitgeres i baixants.

L’alcalde de Cardona, Ferran 
Estruch, subratlla la importància 
d’haver pogut obtenir l’ajut: “Sen‑
se la Diputació no ho haguéssim 
pogut fer, el cost hauria estat 
impossible d’assumir tant per 
l’Ajuntament com pels propietaris, 
ja que el fibrociment necessita un 
tractament específic que encareix 
molt els treballs”. Estruch també ha 
agraït la feina que han fet els tèc‑
nics municipals a través de l’Oficina 
Tècnica d’Atenció a l’afectat pel 
tornado, que es va obrir a l’Ajun‑
tament  per atendre cada cas de 

manera individualitzada. En total, 
l’Oficina ha sol·licitat nou ajudes —
vuit de Cardona i una de Navès— a 
l’Estat espanyol a través del reial 
decret que estableix aquestes 
subvencions per catàstrofes que 
tenen una afectació en habitatges. 
En paral·lel, també s’està tramitant 
la sol·licitud de declaració de zona 
greument afectada per emergèn‑
cia.

El tornado del passat 7 de gener va 
afectar 31 edificacions de Cardona 
i Navès, sis de les quals són cases 
de pagès. També es van malme‑
tre granges, magatzems i coberts 
agrícoles. Es va iniciar al barri de 
la Coromina i va seguir en direcció 
nord fins a travessar la carretera 
C‑55. Va continuar després cap 
al barri de Segalers en direcció 
Navès. Va tenir un recorregut de 
set quilòmetres. La valoració dels 
danys ocasionats pel tornado as‑
cendeix a 810.000 euros.

Actuacions executades

Treballs en una edificació del barri de Segalers

Es realitzen importants 
millores al cementiri
L’Ajuntament ha realitzat millores al 
cementiri: s’ha repintat, s’ha canviat 
part del paviment, s’han instal·lat 
bancs i jardineres, s’ha posat grava 
i s’han arranjat els canals.

En marxa la nova rotonda 
a la carretera del Miracle
La Diputació de  Barcelona ha 
reprès la rotonda entre el pavelló 
i la zona esportiva. Reordenarà el 
trànsit de vehicles i vianants en un 
punt crític del municipi.

Nou parc a l’escola Joan 
de Palà de la Coromina
L’escola pública Joan de Palà de la 
Coromina ha estrenat millores en 
els seus entorns amb un nou parc 
que permetrà treure rendiment a 
una zona que no tenia ús.
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Obre la nova Borsa de Lloguer per 
incentivar l’ocupació de pisos buits

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL I CIUTADANA

Notícies

PRIMER TRIMESTRE 2018

El nou servei ofereix 
facilitats perquè els 
que busquen pis el 
puguin trobar a un 
preu assequible

Els propietaris que 
s’hi apuntin rebran 
cobertura legal i 
garanties per part 
de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Cardona ha posat 
en marxa una Borsa de Lloguer 
d’Habitatges per incentivar l’ocu‑
pació de pisos buits. El nou servei 
ofereix assessorament i gestions 
de manera gratuïta i s’ha ubicat a la 
segona planta del consistori, dins 
l’Oficina Local d’Habitatge.

El nou servei apunta en dues 
direccions: d’una banda, pretén 
ajudar a tots aquells cardonins que 
busquen pis a trobar‑ne a un preu 
de mercat òptim i, de l’altra, dona 
cobertura legal als propietaris. Tant 
uns com els altres rebran incentius 
si s’inscriuen a la Borsa de Lloguer 
de l’Ajuntament de Cardona, que 
serà l’encarregat d’intermediar 
entre les dues parts. Pel que fa als 
propietaris, tindran la garantia que 
el seu habitatge es mantindrà en 
condicions òptimes; podran optar 
als ajuts de rehabilitació i gaudir 
d’una assegurança multirisc i de 
defensa jurídica en cas d’impaga‑

ment —durant tot el contracte— i 
d’una altra assegurança de co‑
brament de les rendes mitjançant 
el sistema Avalloguer de la Gene‑
ralitat. Pel que fa als arrendataris, 
també es podran acollir a les aju‑
des que ha convocat l’Ajuntament 
per al pagament del lloguer.

La posada en marxa del nou servei 
respon a la necessitat que l’Ajunta‑
ment va detectar després d’elabo‑
rar una diagnosi sobre l’habitatge, 
que ha fet aflorar 439 pisos buits 
entre Cardona i la Coromina. L’es‑
tudi, a més, ha permès descobrir 
que, d’aquests 439 habitatges, 302 
tenen un propietari que està dispo‑
sat a llogar‑lo, i que 127 d’ells esta‑
rien en condicions, segons els pro‑
pietaris, de ser posats al mercat. 
La resta —175— requeririen alguna 
reforma. El regidor d’Habitatge, 
Joan Hernández, assegura que la 
diagnosi ha estat molt important. I 
és que gairebé la totalitat d’aquests 

habitatges no apareixen en cap 
cercador de pisos de lloguer ni 
estan inscrits en cap immobiliària, 
un fet que fa augmentar el preu 
del lloguer dels que actualment 
sí que estan publicats —a menys 
pisos, més preu—. En aquesta línia, 
el regidor no només destaca el fet 
que s’han “fet aflorar” molts pisos 
que es podran posar al mercat, 
sinó que aquests ho podran fer a 
un preu més assequible. El cercle 
es tanca amb la Borsa de Lloguer, 
que dona les màximes garanties a 
les dues parts i que, d’entrada, en‑
focarà els seus eforços cap als 127 
que es podrien posar a lloguer.

Aquest és un dels projectes que 
l’equip de govern està tirant enda‑
vant per arrelar els joves a Cardo‑
na —oferint‑los suport en el lloguer 
del seu primer pis— i per incentivar 
els nous empadronaments, ja que 
una de les línies d’ajuda està enca‑
rada a sumar nous veïns.

CONTACTA AMB L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE

habitatge@cardona.cat93.869.10.00 (ext. 411)

Presencialment a la segona 
planta de l’Ajuntament
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Les principals xifres de la diagnosi sobre l’habitatge

1.990 habitatges diagnosticats

1.551 
estan 
ocupats

439 estan buits

137 
propietaris
no els volen 
posar a 
lloguer

302 
propietaris 
els volen 
posar 
a lloguer

175  necessiten alguna 
   reforma

127 estarien en condicions 
   per ser posats a lloguer

Les principals línies d’ajudes

Ajuts propis de l’Ajuntament de Cardona

Dirigits als propietaris · Fins a 3.000 euros per realitzar obres menors de millora

Dirigits als llogaters
· Entre 100 i 150 euros mensuals per a nous empadronaments

· Entre 100 i 150 euros mensuals per als menors de 30 anys

Subvencions de la Generalitat*

Dirigits als propietaris
· Per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial

Dirigits als llogaters

*La tramitació es realitza al Consell Comarcal del Bages, a Manresa

· Per millorar l’accessibilitat d’edificis del parc públic d’habitatges

· Per impagament de lloguer o hipoteca i per a persones desnonades

· Per evitar que la unitat familiar caigui en risc d’exclusió residencial

· Per facilitar habitatges a persones en risc d’exclusió social
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Amb aquestes xifres, 
l’Ajuntament i la 
Fundació Cardona 
Històrica assoleixen 
el repte que es van 
marcar el 2016 de 
sobrepassar els 
125.000 visitants

Cardona sobrepassa per primer 
cop la barrera de 130.000 visitants

PRIMER TRIMESTRE 2018

Notícies

Cardona ha superat per primera 
vegada la barrera dels 130.000 vi‑
sitants anuals. En concret, han es‑
tat 130.049 els turistes que durant 
el 2017 han visitat el Parc Cultural 
de la Muntanya de Sal, el castell 
i la col·legiata de Sant Vicenç o 
el centre històric. La xifra, que és 
històrica, representa un augment 
respecte a l’any anterior del 13%, 
un percentatge que s’enfila fins al 
55% si tenim en compte les dades 
que es van registrar el 2009. 

A més, l’Oficina de Turisme ha 
realitzat 44.091 serveis d’atenció, la 
qual cosa significa un augment del 
30% en un any, i han augmentat 
també les pernoctacions, que s’han 
situat en 54.282. Són un 8% més 
que el 2016 o el que és el mateix: 
els turistes han fet nit a Cardona 
4.116 cops més que l’any abans.

Amb aquestes xifres, la Fundació 
Cardona Històrica i l’Ajuntament de 
Cardona assoleixen amb escreix el 
repte de sobrepassar els 125.000 
visitants que es van marcar a 
principis del 2016 i aconsegueixen 
també l’objectiu de continuar 

creixent més enllà del 2014, quan la 
commemoració el Tricentenari va 
permetre travessar per primer cop 
la línia dels 100.000 visitants. Des 
d’aquell any, es treballa de valent 
per posicionar cada cop més Car‑
dona com a referent turístic.
La majoria de visitants que arriben 
a Cardona continuen sent catalans 
—el 82%—, mentre que un 8% arri‑
ben de la resta de l’Estat espanyol 
—sobretot de València, el País Basc 
i Madrid— i un 10% de la resta del 
món, amb francesos, britànics i 
xinesos al capdavant.
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Durant el 2017, la Fundació Cardona 
Històrica i l’Ajuntament de Cardo‑
na han dut a terme més de cent 
accions relacionades amb la pro‑
moció del turisme, entre les quals 
destaquen la posada en marxa de 
les audioguies al Parc Cultural de 
la Muntanya de Sal, el nou web 
turístic de Cardona, la campanya 
que va acabar designant el cas‑
tell de Cardona com a Monument 
Favorit dels Catalans o el treball 
que s’ha realitzat amb operadors 
internacionals francesos, anglesos, 
alemanys, asiàtics i sud‑americans, 
que ja ha començat a donar fruits. 

Un bon exemple d’això són els 
acords que ja s’han fet efectius 
amb operadors turístics de la Xina 
o Holanda, que ja han començat a 
portar grups al llarg de tot l’any, 
com també ho ha fet Intercruises, 

l’operador turístic dels creuers del 
Port de Barcelona. 

En l’àmbit català, el juliol es va sig‑
nar un acord amb Julià Travel —un 
dels operadors més potents del 
món— per llançar a partir d’aquest 
mes d’abril una nova excursió pro‑
gramada des de Barcelona ciutat 
cap a Cardona, dos dies a la set‑
mana, amb l’objectiu de consolidar 
Cardona com una de les destina‑
cions a conèixer per als turistes 
que visiten Barcelona. Els viatges, 
que ja han començat, inclouen una 
parada a Montserrat —per atraure 
el màxim de turistes estrangers— i 
un brunch de productes locals 
—amb embotits, oli, pedres de la 
resistència o fruita, entre d’altres— 
que realitza l’empresa cardonina 
La Cuina del Ganxet amb la idea de 
fomentar el comerç intern.

Acord per promocionar 
Cardona com un dels punts a 
conèixer per als turistes que 
fan estada a Barcelona

S’iniciarà aquest 
2018 el projecte 
executiu del nou 
centre de visitants
Entre els reptes per a aquest 2018 
en matèria de turisme destaca el 
projecte executiu del nou cen‑
tre de visitants, la redacció del 
qual s’iniciarà enguany. També es 
redactaran els projectes per a la 
millora de l’audiovisual Pou Alberto, 
així com per a la rehabilitació de la 
central elèctrica, un projecte que 
s’ha inclòs dins els ajuts Feder del 
Geoparc de la Catalunya Central.

A més, es continuarà el projecte 
Cardona Integral amb la imple‑
mentació i difusió de les Rutes Sa‑
ludables i la promoció de l’entorn 
de Cardona. També es faran noves 
propostes per al centre històric i es 
treballarà per consolidar un cicle 
de concerts de qualitat que tindran 
lloc en diferents espais emblemà‑
tics de Cardona, com ara la col·le‑
giata de Sant Vicenç o la Muntanya 
de Sal.

El 2017 també s’ha caracteritzat per l’obertura del nou Auditori Valentí 
Fuster, que s’ha ubicat a l’antic Cine Modern i que ha estat impulsat per 
l’Ajuntament de Cardona i la Fundació She. L’equipament és una peça 
fonamental del Projecte Cardona Integral, que ha de convertir la vila en 
un referent educatiu i científic en l’àmbit del turisme de reunions i con‑
vencions, així com dinamitzar el municipi des d’un punt de vista econò‑
mic, cultural i social. Per aconseguir‑ho, s’organitzaran conferències d’alt 
nivell, tant educatives com científiques, i es potenciaran esdeveniments 
per a empreses i institucions per desestacionalitzar el turisme de cap de 
setmana i aconseguir estades més llargues. L’Auditori, però, no només 
acollirà activitat científica, sinó que serà un equipament que estarà al 
servei de l’activitat cultural perquè tots els cardonins en puguin gaudir 
—vegeu notícia ampliada sobre l’Auditori a la pàgina 15—.

L’Auditori
Valentí Fuster 
obre la porta 
al turisme de 
convencions
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Més de la meitat de les persones 
que s’han apropat al Servei 
Connectem han trobat feina

PRIMER TRIMESTRE 2018

Notícies

Segons l’enquesta 
realitzada, el 51,51% 
de persones que 
estaven a l’atur van 
trobar feina després 
de passar pel servei

El Servei Connectem de l’Agèn‑
cia de Desenvolupament Local de 
Cardona i Solsona ha atès aquest 
2017 un total de 104 persones de 
Cardona que o bé buscaven feina 
perquè estaven a l’atur —la majoria, 
un total de 86— o bé ja estaven tre‑
ballant però volien millorar la seva 
situació laboral.

D’acord amb l’enquesta telefònica 
realitzada aquest gener i febrer, el 
51,51% de persones que estaven a 
l’atur van trobar feina després de 
passar pel servei, tot i que només 
un 36,36% la conservava en el 
moment de realitzar l’enquesta, a 
principis d’aquest 2018, ja que es 
tractava de llocs de treball més 
temporals. Pel que fa als que volien 
millorar la seva situació laboral, 
el 31,25% ho havia aconseguit, 
segons les dades de la mateixa 
enquesta.

A banda d’aquestes 104 perso‑
nes, s’han atès també 50 persones 
més derivades directament des 
del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya, a través del programa 
d’Agències de Col·locació, que atén 
col·lectius que tenen més dificul‑
tats per trobar feina. Per exemple, 
de les 50 persones ateses, el 96% 
tenen 45 anys o més, el 58% tenen 
només estudis primaris i el 60% 
provenien d’un atur de llarga dura‑
da de més d’un any.

La directora de l’Agència de Des‑
envolupament de Cardona i Sol‑
sona, Glòria Domínguez, defineix 
el Servei Connectem com “un pont 
que connecta les persones que 
busquen feina o que volen millo‑
rar la que ja tenen amb el mercat 
laboral”. Per aquest motiu, la tasca 

que realitzen apunta en dues direc‑
cions.

Roser Armengol, tècnica d’Inserció 
Laboral de l’Agència, explica que 
per una banda s’ofereix “un acom‑
panyament individualitzat, orien‑
tació i formació a les persones 
aturades amb la idea de millorar la 
seva autonomia en la recerca de 
feina”. De l’altra, es pica a la por‑
ta de les empreses per saber els 
perfils que necessiten cobrir, una 
informació que és molt útil de cara 
a programar cursos específics 
que siguin capaços d’acabar amb 
contractes de treball. En el cas de 
Cardona, la majoria de cursos del 
2017 van estar enfocats a l’hostale‑
ria i el turisme. Per exemple, es va 
realitzar el curs “Elaboracions bà‑
siques de cuina”, el de “Servei bàsic 
de restaurant i bar” o el de “Servei 
de restauració en càterings i grans 
esdeveniments”, entre d’altres.

*Les accions descrites han estat subvencionades 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 

marc del Programa Treball als Barris
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Un grup de 20 botiguers de comerços 
de Cardona i Solsona han realitzat 
recentment un ‘Retail Tour’ a Londres 
per experimentar de primera mà noves 
tècniques de comerç que es podrien 
traslladar als seus establiments. L’ac‑
ció va ser organitzada per l’Agencia de 
Desenvolupament Local de Solsona i 
Cardona i va comptar amb la presèn‑
cia dels dos alcaldes, el cardoní Ferran 
Estruch i el solsoní David Rodríguez.

El tour va durar tres dies, durant els 
quals els botiguers van realitzar un 
aprenentatge vivencial visitant deu 
eixos comercials. Durant les visites, 
es van mostrar tècniques de col·loca‑
ció de producte, de gestió per cate‑
gories, de distribució de mobiliari i 
de psicologia del consumidor, entre 

Botiguers de Cardona 
i Solsona realitzen un 
‘Retail Tour’ a Londres

 Parlen els usuaris

AJUNTAMENT  DE CARDONA

Mario González Palacios té 19 anys i és de Cardona. 
Explica que va descobrir el Servei Connectem a través 
d’Internet i que tant ell com els seus amics van decidir 
apuntar‑s’hi. Es van decantar pel curs de formació 
d’hostaleria, en el qual assegura que van aprendre 
molt. Guarda un gran record del curs i també de les 
tècniques del Servei Connectem, que el motivaven 
perquè acabés la formació. Després de dos mesos de 
teoria, va poder realitzar pràctiques en diferents esta‑
bliments de restauració i, un cop acabades, va trobar 
feina com a cambrer al restaurant La Volta del Rector 
de Cardona, on encara treballa. D’això ja fa un any i, 
de moment, n’està molt content. El Mario és un dels 
exemples de joves que s’han pogut formar en un camp 
que no era el seu i que han pogut trobar feina gràcies 
a l’acompanyament i a la formació que se li ha ofert 
des del Connectem. Mai no havia estat a l’hostaleria i, 
fa un any, ni tan sols s’havia proposat treballar‑hi. Ara, 
però, compta ja amb formació i amb experiència en 
aquest món.

Mario González, 19 anys

“Si no hagués fet el 
curs d’hostaleria del 
Servei Connectem, ara 
no estaria treballant”

Ikram Muhammad, de 38 anys, està casat amb la 
cardonina Isi Real i va conèixer el Servei Connectem 
precisament a través d’ella. Va iniciar un curs d’hosta‑
leria amb la idea d’obtenir més competències pròpies. 
Explica que per a ell es tractava d’una bona oportuni‑
tat, ja que el curs dona l’oportunitat de fer pràctiques 
en establiments de Cardona. El va començar, però li va 
sorgir una feina a Itàlia ‑on ja havia treballat amb an‑
terioritat‑ i va optar per marxar. S’hi va estar una mica 
més de mig any, fins que va retornar a Cardona. Un 
cop aquí, es va personar de nou al Servei Connectem 
per activar una altra vegada el seu currículum. De se‑
guida li va sorgir una bona oportunitat com a ajudant 
de cuina al restaurant La Premsa, a la Coromina, on ja 
fa més d’un any que hi treballa. Tant l’Ikram com l’Isi 
‑que també és usuària del servei‑ n’estan “molt con‑
tents”. Expliquen que s’han sentit molt acompanyats: 
“Quan estàs a l’atur passes moments durs i fluixos, 
perquè no tens feina, però la gent del Servei Connec‑
tem sempre ens ha donat suport”.

Ikram Muhammad, 38 anys

“Quan no tens feina 
passes moments durs, 
però el Connectem ens 
ha donat molt suport”

 Més Agència

d’altres. Els comerciants també van 
poder aprendre noves tendències en 
els punts de venda i nous trucs cen‑
trats en la Tecnologia de la Informació 
i la Comunicació, així com explorar 
aspectes d’urbanisme comercial i de 
dinamització de carrers. Els punts 
principals que es van visitar van ser 
Camden Town, els magatzems Harrods 
o Bond Street i Regent Street, entre 
d’altres.

L’objectiu de l’estada era adquirir una 
experiència que ha consolidat una 
base de coneixement que pot ser 
d’aplicabilitat immediata en els co‑
merços i botigues de Cardona.

S’inicia a Cardona 
el curs ‘Activitats  
turístiques i 
comerç local’
Ja ha començat el Curs d’Activi‑
tats Turístiques i Comerç Local, 
organitzat pel ‘Servei Connec‑
tem’ de l’Agència de Desenvolu‑
pament Local de Cardona i Sol‑
sona. La formació, de 180 hores, 
s’allargarà fins al maig. L’objec‑
tiu és capacitar les persones 
de forma polivalent per facilitar 
la seva inserció en activitats 
relacionades amb l’atenció al 
client o al consumidor, amb el 
sector del turisme o del comerç 
o, fins i tot, amb el de l’hostaleria 
i la restauració. L’acció sorgeix 
de l’aposta que fa Cardona pel 
turisme de convencions, ja que 
la recuperació del Cine Modern 
com a centre de convencions 
—sota el nom d’Auditori Valentí 
Fuster— permetrà celebrar es‑
deveniments al llarg de l’any.
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Llum verd de 
l’Ajuntament 
al nou Catàleg 
de Masies
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Notícies

L’Ajuntament de Cardona ha assumit 
de manera provisional l’organitza‑
ció i el cost de les activitats que es 
realitzen al Casal Cívic de Cardona 
durant aquest segon trimestre de 
l’any (abril‑juny). D’aquesta mane‑
ra, els usuaris que fins ara gaudien 
de manera gratuïta de les activitats 
ho podran continuar fent malgrat 
l’endarreriment administratiu que s’ha 
produït en la licitació del nou concurs 

públic a causa de l’aplicació del 155.
L’alcalde, Ferran Estruch, explica 
que l’Ajuntament fa aquest esforç 
per assegurar la continuïtat de les 
activitats —que ja han començat a 
l’abril— i lamenta que la intervenció 
de la Generalitat afecti el dia a dia 
de la gent del municipi. Per això, 
demana que aquesta situació, to‑
talment anòmala, sigui revertida de 
manera immediata.

L’Ajuntament assumeix el cost 
de les activitats per a gent gran 
del segon trimestre de l’any

Nou servei per als 
cardonins que tenen 
dificultats per pagar 
factures de llum o gas

El Consell Comarcal del Bages ha 
posat en marxa una Oficina Co‑
marcal d’Assessorament Energètic i 
Atenció a la Pobresa Energètica que 
atendrà totes aquelles persones que 
puguin tenir dificultats per pagar les 
factures d’aigua, llum o gas i també 
donarà consells amb l’objectiu de 
reduir la despesa energètica de les 
llars.

L’oficina és un servei itinerant que es 
mou per tota la comarca. A Car‑
dona, hi fa parada cada dijous a la 
tarda per atendre tots els veïns que 
així ho sol·licitin —cal demanar cita 
prèvia al 689.721.459 o enviar un 
correu electrònic a oficinaenerge‑
tica@ccbages.cat—. L’atenció per‑
sonalitzada es realitza als Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Cardona 
de les quatre a les set de la tarda.

En el primer trimestre 
també s’ha aprovat el 
refinançament del 
crèdit a proveïdors, 
que permetrà un 
estalvi a l’Ajuntament

L’Ajuntament de Cardona ha cele‑
brat durant el primer trimestre del 
2018 quatre plens –dos d’ordinaris 
i dos d’extraordinaris‑ que han 
servit per tirar endavant aspectes 
clau per al municipi. Un d’aquests 
és l’aprovació del Pla Especial del 
Catàleg de Masies i Cases Rurals 
en Sòl No Urbanitzable, un docu‑
ment que recull tota la normativa 
urbanística que cal seguir en cas 
de voler fer obres de rehabilita‑
ció, restauració o ampliació a les 
masies del municipi que es troben 
en sòl no urbanitzable. Després del 
llum verd efectuat per l’Ajuntament, 
ara només faltarà que la Comissió 
d’Urbanisme de la Catalunya Cen‑
tral l’aprovi de manera definitiva. 
L’alcalde, Ferran Estruch, explica 
que el document ‑que recull 223 
edificacions‑ permetrà “agilitzar” 

els tràmits als propietaris i a l’Ajun‑
tament, que podrà atendre millor 
les necessitats del món rural. 

Un altre dels punts importants 
aprovats és el refinançament del 
préstec concertat el 2012 per pagar 
a proveïdors. L’inicial era d’1,8 mi‑
lions d’euros, dels quals quedaven 
per tornar 1.225.000 euros. L’al‑
calde detalla que ara la tresoreria 
travessa un bon moment: l’endeu‑
tament és del 60% —per sota del 

75% que marca la Llei— i es paga 
a proveïdors a 30 dies. Per això, 
s’ha decidit pagar 225.000 euros 
de caixa i la resta refinançar‑ho 
amb dos nous crèdits amb millors 
condicions. Amb això, l’Ajuntament 
s’estalvia ja de pagar enguany 
53.000 euros, una xifra que s’apu‑
jarà fins als 75.000 euros el 2019.

Altres aspectes rellevants han 
estat l’aprovació del pressupost 
(vegeu article pàgina 2); la presa 
de possessió de la nova regidora 
del PDeCAT Montserrat Obradors, 
que substitueix Josep Serra, que ha 
deixat l’acta per motius personals; 
les contractacions d’emergència 
fetes a causa del tornado (vegeu 
pàgina 3); l’aprovació d’una moció 
en defensa de l’escola catalana o el 
suport a la vaga feminista.

Montserrat Obradors pren el càrrec de regidora davant de l’alcalde, Ferran Estruch

L’alcalde, Ferran Estruch, i el regidor de Benestar Social, Alfons Romero, en la reunió amb la directora del 
Casal Cívic i els presidents de les associacions d’avis
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La nevada que a finals de febrer va afectar tot Catalunya va ser especialment rellevant a Cardona. El temporal 
va deixar imatges idíl·liques, però també va perjudicar molt el dia a dia dels veïns. L’Ajuntament, a través de la 
regidoria de Protecció Civil, va liderar i coordinar els treballs que van permetre la neteja de vies i carrers. La 
Policia Local, la Brigada Municipal, els tractoristes i els voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja van treballar 
de manera intensa i van prestar col·laboració al CAP en els desplaçaments a domicili. L’Ajuntament de Cardona 
agraeix especialment la col·laboració ciutadana que hi va haver per mitigar els efectes de la inusual nevada.

Èxit de participació al Dia 
Internacional de la Dona
Els actes del 8 de març organitzats 
per l’Associació Dones de Cardona i 
l’Ajuntament van tenir una gran res‑
posta. La xerrada de la cardonina 
Rosa Maria Cobacho i el concert de 
l’Escola de Música van omplir.

AJUNTAMENT  DE CARDONA

Una nevada que va deixar Cardona blanca

Reconeixement a l’AVPC de Cardona
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardo‑
na ha rebut aquest març un reconeixement de la Gene‑
ralitat pel seu projecte educatiu adreçat als infants. És 
el 4t reconeixement que rep l’AVPC de Cardona.

Policia Local cardioprotegida
El vehicle de la Policia Local de Cardona compta des 
d’aquest any amb un desfibril·lador semiautomàtic 
(unitat DEA). L’equipació del vehicle ha estat possible 
gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
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Una nova empresa farà la 
recollida d’oli usat
Gerinoil SL substitueix Vidmar com 
a responsable de recollir l’oli usat. 
Vidmar ha cedit els 5 contenidors 
que va implantar el 2031 al poble. 
L’Ajuntament agraeix de manera pú‑
blica la feina feta per aquesta firma.

La Marxa del Setge atrau 
prop de 400 persones
Un total de 380 persones de les 428 
inscrites van prendre part en la sor‑
tida de la 5a Marxa del Setge. Jaume 
Marsinyach i M. Carmen Delgado, 
del Centre Excursionista de Cardo‑
na, van guanyar en els 52 km.



REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL I CIUTADANA PRIMER TRIMESTRE 2018

Encarem el futur amb optimisme

Josep Tristany
Portaveu ERC

Opinió

Model de poble
Jordi Casas
Portaveu del PSC

Opinió

Cap a finals de la passada legislatura i després de més de 9 anys d’un llarg i 
costós treball, ple de reunions, sessions informatives i d’una recerca constant 
de consens per part de tots els implicats, es va aprovar de manera definitiva el 
Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM).  El Ple de l’Ajuntament cardoní va 
aprovar el text el 3 de juliol de 2014 i el 18 de novembre, del mateix any, la Co‑
missió d’Urbanisme de la Catalunya Central el va aprovar definitivament.
Per ser precisos, s’ha de recordar que resta pendent d’aprovació definitiva el 
Pla especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl no Urbanitzable, que 
esperem que es tramiti la seva resolució al més aviat possible.

Fent referència al títol d’aquest article i tal com consta en la memòria explicativa 
del POUM, la necessitat  i el gran objectiu d’articular aquesta nova normativa 
urbanística “és planificar Cardona per recuperar la població de 7.000 habitants 
que havia tingut fa uns quants anys”.  A hores d’ara, la realitat actual del nostre 
municipi difereix ostensiblement de la premissa feta anteriorment i estem lluny 
de recuperar la quantitat significativa dels 5.000 habitants. 
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Com a govern municipal no podem 
deixar de denunciar, en primer terme, 
les vulneracions dels drets fonamen‑
tals que està duent a terme l’Estat 
espanyol i que han fet que represen‑
tants polítics i representants d’entitats 
estiguin privats de llibertat. Com, així 
també, altres que s’han vist forçats a 
marxar a l’exili perquè la justícia es‑
panyola els perseguia. No ho podem 
normalitzar i per això ho hem volgut 
expressar en el butlletí municipal.

Però això no ens treu, i encara amb 
més força que mai, les ganes de 
treballar per la Cardona que tant esti‑
mem, i més en un moment tan crucial, 
ja que encarem l’últim any d’aquest 
mandat. Un any en què s’acabaran 

molts projectes que ja estan en marxa. Un any en què continuarem estant al 
costat de les persones, com sempre hem fet. 

Des de l’Àrea de Serveis a les Persones posarem en marxa, després de molts 
anys d’obres i de moltes dificultats, els allotjaments col·lectius protegits, que 
oferiran a les persones grans de Cardona un servei d’allotjament complementat 
amb una supervisió permanent, adaptat a les necessitats de cadascú.

“Hem demostrat que fer les coses d’una altra 
manera és possible malgrat les adversitats 
que ens hem trobat; perquè la nostra força és 
la nostra gent. Per això, seguirem treballant”
Pel que fa a l’Àrea de Promoció Econòmica, obrirem l’espai coworking a l’antiga 
biblioteca, que permetrà a professionals —com ara empresaris, emprenedors 
o autònoms— treballar en el mateix espai amb la finalitat de poder intercanviar 
coneixements. I des de l’Àrea d’Urbanisme i Via Pública seguirem treballant en 
projectes que ja estan en marxa. Farem realitat una reivindicació de fa temps, 
un compromís amb els grups municipals, l’arranjament del carrer Convent, 
que embellirà encara més el nucli històric. I com no pot ser d’una altra manera, 
continuarem apostant per les petites grans coses i farem les actuacions ne‑
cessàries per millorar la via pública i la vida dels nostres conciutadans.

L’habitatge és, i serà en els propers anys, una peça clau per a Cardona: per això 
posem en marxa l’Oficina Local d’Habitatge, per fer aflorar l’habitatge desocu‑
pat i incentivar el lloguer.  També iniciem aquest any el  procés participatiu per 
definir el futur de les Colònies Arqués, alhora que posarem a disposició algun 
dels habitatges en règim de lloguer.

Encarem amb il·lusió aquest últim any de mandat, tal com ho hem fet durant 
aquests set anys. Hem demostrat que fer les coses d’una altra manera era pos‑
sible malgrat totes les adversitats que ens hem anat trobant. Perquè la nostra 
força és la nostra gent. Per tot això, seguirem treballant per la nostra Cardona.



Com està Cardona?

Rosa Ruiz
Portaveu del PDeCAT

Opinió

Actualment, després d’inaugurar 
l’Auditori Valentí Fuster i de la posada 
en marxa del Camp de Vida Activa, 
Cardona disposa d’uns equipaments 
i d’unes infraestructures a l’alçada 
de qualsevol poble de més de 7.000 
habitants. La problemàtica que se’ns 
planteja radica en el cost del manteni‑
ment i en la posada en servei, a nivell 
de personal,  de tots aquests equipa‑
ments municipals. A l’hora de confec‑
cionar els pressupostos municipals, 
la gran majoria dels ingressos venen 
donats per la recaptació d’impostos 
de tots els cardonins i per les aporta‑
cions de l’Estat en funció del nombre 
d’habitants. Aquests ingressos van 
destinats, en gran part, a cobrir les 

despeses del personal i el manteniment dels equipaments públics. Si, malaura‑
dament, seguim la tendència iniciada amb el tancament de la mina, i cada cop 
som menys conciutadans a la vila ducal, els ingressos minvaran; i, per contra, 
la despesa amb els nous equipaments augmentarà. El futur immediat no és 
gaire prometedor amb el tancament d’Ercros:  35 llocs de treball directes i la 
pèrdua de la quantitat econòmica aportada per l’empresa per tona extreta de 
la terrera.

Davant aquesta situació, crec que és el moment de reflexionar i replante‑
jar‑nos quin model de poble volem i podem per a Cardona.   
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A Cardona, el nostre poble, un poble 
amb molt d’encant, tenim uns voltants 
impressionants, i un centre del poble 
que molts pobles podrien envejar. 
Com sempre passa, tot el que tenim 
poc ho valorem. Com està Cardona? 
Sempre voldríem que estigués millor, 
ja que a hores d’ara no es caracteritza 
per ser un poble que molts escolli‑
ríem per venir‑hi a viure, massa anys 
prioritzant un camp de vida activa i, 
entre d’altres, sense prioritzar altres 
necessitats que té el poble, sortir al 
carrer i pensar que es podrien canviar 
tantes coses, que ens faltaria temps 
per poder‑ho fer tot. Tot i que hi ha 
moltes coses que, com a poble, sí que 
podríem anar canviant.

No podem oblidar que la nostra demografia mes a mes va a la baixa, que la 
nostra població és cada dia més gran i li canvien les necessitats, els joves, el 
nostre futur, ha de marxar, ja que no troba el que necessita, feina, habitatge en 
condicions amb preus assequibles, on passar una tarda de diumenge, que no 
sigui assegut en un bar, fa molt temps que es parla i mai arribem a poder po‑
sar‑hi cap solució, la trobem però no som capaços de tirar‑la endavant.

“Si volem conservar alguna cosa, potser ens 
hauríem de plantejar el civisme, ja que és una 
pena que el Camp de Vida Activa hagi d’estar 
tancat per por del que pugui passar”

Al Camp de Vida Activa, altrament pogut dir camp de futbol (ja que com a vida 
activa deixa molt que desitjar), unes instal·lacions modernes que si les volem 
gaudir qualsevol dia amb la nostra família, no podem. Podríem preparar‑hi ma‑
ratons si volguéssim, però el camp és tancat, només hi pots anar si algun dels 
nostres equips està entrenant, o a les hores que hi ha partit. Cert és que si volem 
conservar alguna cosa al poble, potser ens hauríem de plantejar també posar 
una mica més de civisme a les nostres ments, ja que, com dic, és una pena que 
el Camp de Vida Activa hagi d’estar tancat per por del que pugui passar. 

Tenim pisos tutelats des de fa anys que encara no s’han pogut posar en mar‑
xa, sí que com deia els avantatges pels joves són pocs, però ja que la població 
jove no creix, votem per aconseguir que la gent gran visqui a gust i amb millors 
condicions aquí a Cardona. 

Però, repeteixo, hem d’apostar més del que s’ha pogut fer fins ara per la gent 
jove, donar motius als nostres joves perquè no tots vulguin marxar, però com 
que és un tema que dona molt de si, en parlarem en el pròxim article d’aquest 
butlletí municipal.

“El futur immediat no és gaire prometedor 
amb el tancament d’Ercros; és el moment de 
reflexionar i replantejar-nos quin model de 
poble volem i podem per a Cardona”



Caramelles a dojo per Setmana Santa

Cultura
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El nou auditori Valentí Fuster inicia la 
programació cultural amb molt èxit
Notícies

L’Auditori Valentí Fuster de Cardona, que forma part de la Fundació Cardona Històrica, ha començat la seva 
programació cultural aquest mes de febrer amb els ‘Batecs Culturals’. Tot i que el nou equipament es vol posi‑
cionar com un referent en la divulgació i l’educació per a la salut i la seva activitat principal esdevindrà l’acolli‑
ment de cursos i convencions de l’àmbit científic, l’Auditori també fa una aposta per la cultura com a component 
indispensable per aconseguir aquest posicionament i la dinamització de Cardona i el seu entorn.

El tret de sortida ha estat fulgurant. Els ‘Amics de les Arts’ van fer les delícies del públic i l’espectacle ‘El Batec 
Cardoní’, protagonitzat per associacions i artistes de Cardona, va omplir la sala de gom a gom. A més, l’edifici 
—l’antic Cine Modern— ha pogut recuperar els seus orígens gràcies a la projecció d’una de les pel·lícules del 
Cicle Gaudí i també del documental ‘Lesa Humanitat’. La programació cultural continuarà aquest maig i juny. 
Poden consultar‑la a www.auditoricardona.com.

*Imatges: Auditori Valentí Fuster/Concurs #JoBatego
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“Tot el 
que es-
timem 
profun-
dament 
es con-
verteix 
en part 
de nosal-
tres”

Cardona, amb la 
Memòria Històrica
La regidoria de Patrimoni Històric, que encapçala Joan Hernàndez, 
organitza per segon any consecutiu les Jornades sobre Memòria 
Històrica i Patrimoni amb un seguit d’actes que ja han arrencat 
aquest mes d’abril i maig i que, en aquesta ocasió, estan molt cen-
trats en el reconeixement personal als qui durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista van patir persecucions, condemnes, sancions 
o qualsevol altra forma de violència personal per raons polítiques 
o ideològiques.

Així, l’acte central —celebrat el 5 de maig— va ser un acte de repa-
ració jurídica de les víctimes del franquisme. Es va entregar els do-
cuments d’anul·lació dels judicis a famílies de cardonins que van 
ser condemnats a mort, entre les quals hi havia la família del qui 
fou alcalde de Cardona, Joan Torrents i Macià, besavi de l’actual 
batlle, Ferran Estruch i Torrents. Durant l’acte, es va commemorar 
també el 79è aniversari del seu afusellament.

L’Ajuntament de Cardona ha iniciat els tràmits amb la Generalitat 
per demanar aquests documents d’anul·lació de judicis polítics 
contra víctimes del franquisme. Segons el registre de la Genera-
litat, hi ha un total de 124 cardonins que van ser condemnats a 
diferents penes, 13 dels quals a penes de mort, entre ells l’alcalde 
Torrents. L’Ajuntament està immers ara en la cerca de les famílies. 
Algunes ja s’han pogut localitzar, però d’altres encara no. Per això, 
es demana també que, si algú té alguna informació al respecte, es 
posi en contacte amb l’Ajuntament.

Més actes

A banda, l’Ajuntament de Cardona ha programat més actes dins 
les Jornades de Memòria Històrica i Patrimoni que s’estan desenvo-
lupant entre abril i maig. En són exemples la projecció del docu-
mental ‘Lesa Humanitat’ (13/04) —que va comptar amb la presèn-
cia de Roger Heredia, impulsor del banc d’ADN per identificar els 
desapareguts de la Guerra Civil, i de Ramon Térmens, productor 
de Vargtimmen Films— o la presentació del crecador ‘Arxius en Lí-
nia’ (27/04), a través del qual ja es poden veure des de casa i amb 
un sol clic més de 4.000 fotografies històriques de Cardona i més 
d’11.000 actes de plens.


