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Des del govern de Cardona, 
durant els darrers anys, hem 
treballat per generar oportuni-
tats per a tots els cardonins i les 
cardonines. 

Han estat anys complicats, 
però hem seguit avançant.

    Projectes per  millorar 
l’oferta pública d’habitatge 

+500mil €

    Rehabilitar el Centre Històric
com a prioritat. Adquisició de 
2 edificis al C/ Doctor Merli i 
1 edifici a La Coromina

    Oficina Local d’Habitatge

40 pisos de lloguer

S’ha impulsat, durant aquests anys, un model de 
cogovernança, creant noves eines de participació

Afavorir l’accés a un habitatge de qualitat per a tothom

    Nous habitatges de 
lloguer a la Colònia Arquers

+500mil €

Consulta el balanç complet
al web cardona.cat

Assoliment del 85% 
dels Objectius del 

Pla de Mandat

    Consells Municipals:
Pagesia, Infants, Gent Gran i Salut

    Preguntar obertament als Plens

      Creació dels Pressupostos 
Participatius

Govern obert

Habitatge



Hem sumat esforços amb les nostres empreses i hem treballat per 
Consolidar, fer créixer i atraure noves activitats

    Reducció de l'índex d'atur al 

9,15%

    Agència de Desenvolupament
Local de Cardona i Solsona
Suport a empreses i millora de 
l’ocupació

    Nou polígon La Cort II
Inversió inicial de

5M€

    Conveni de col·laboració 
amb la UBIC

300 

   Inversió al Castell de Cardona

1,2M€  
    Repte turístic 2023
Superar la xifra dels 
100.000 visitants

    Programa Cuidem-nos:

70 persones
ateses en el Servei
d’Atenció a Domicili

    Suport al projecte Healthy 
Communities, on hi participen més de 
600 cardonins
i cardonines

    Pla Local de Salut

Treballar per la qualitat de vida dels cardonins i les cardonines 
també ha estat una prioritat

160 persones
ateses per teleassistència

    87 subvencions atorgades 
per a pal·liar els efectes de la 
Covid-19  (2019)
39.600€

    33 subvencions atorgades 
per a implantació de noves 
activitats econòmiques i per 
a millora establiments
33.700€

    Setmana de la Salut

    Setmana de la Salut Mental

Benestar social i persones

Dinamització econòmica



  +600.000€
Plaça Àngel Guimerà
Plaça 100 pisos
Entorn Escola Patrocini

  +50.000€
en la transformació
i creació de Parcs Infantils

    Projecte de remodelació de 
l’Avinguda Rastrillo

Hem treballat per millorar les 
infraestructures i l’espai públic 
de Cardona

Hem impulsat un model de 
municipi sostenible, ben 
connectat i amb uns espais 
públics amables i de qualitat

  83% de reciclatge
amb la instauració del sistema
Porta a Porta

  1000 punts 
de llum substituits per
tecnologia LED

   Caldera de biomassa al 
Patrocini i projecte d’instal·lació 
de plaques solars als 
equipaments municipals

A Cardona tenim un sistema educatiu divers i potent que cal mantenir

  +500.000€
Nou Accés a l’escola
Patrocini

    Millores a la Llar d’Infants 
Municipal, l’escola Joan de Palà 
i a Vedruna Cardona

Educació

Urbanisme i via pública

Sostenibilitat i 
eficiència energètica



La cultura, el patrimoni i la memòria històrica 
formen part de la identitat del nostre poble

    Consolidació d’una 
programació cultural: 
Batecs Culturals i 
Cicle Espais

  +80.000€
Pla d’Inversions al Teatre Els 
Catòlics i l’Auditori Valentí Fuster 

    Programació variada
al Casal Cívic de Cardona 
i La Coromina

   

Cardona gaudeix d’unes infraestructures esportives d’alt nivell. 
Des de la creació del Camp de Vida Activa, els parcs de salut i les Rutes Saludables, 
s’han seguit fent millores a les nostres infraestructures

    Nova piscina municipal 
més accessible, inclusiva
i sostenible + rocòdrom

   Impuls de l’esport femení
i noves modalitats esportives

   Reformes en el
Pavelló Municipal

+30.000€

Esports

La Coromina

Cultura, patrimoni i memòria

La transformació de la Coromina també 
ha estat clau en aquests darrers 4 anys

    Adequació de la zona 
esportiva i llera del riu, 
amb elements de joc i 
parc de salut

    Nova Plaça
Àngel Guimerà

    Zona d’autocaravenes


