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Inauguració de la plaça 
Àngel Guimerà de la 
Coromina, que triplica 
l’espai anterior

S’inicien les obres de millora 
del camí cobert del castell
de Cardona

L’Incasòl i l’Ajuntament 
presenten la licitació de 
les obres del polígon 
de La Cort II a Cardona



Balanç de l’acció 
de govern
2019-2023
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
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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
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  +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
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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
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Educació

Cardona recupera la Formació 
Professional amb un nou cicle 
formatiu 

El curs vinent s’es-
trenaran el CFGM 
de gestió adminis-
trativa a l’Institut 
Sant Ramon i els 
CFGS d’automatit-
zació i robòtica i 
d’integració social 
al Francesc Ribalta

El curs vinent creixerà l’oferta de 
formació professional al Solsonès 
i Cardona amb tres nous cicles 
formatius. A l’Institut Sant Ramon 
de Cardona s’hi impartirà un cicle 
formatiu de grau mitjà de gestió 
administrativa, mentre que a l’Ins-
titut Francesc Ribalta de Solsona 
s’hi incorporarà un cicle formatiu 
de grau superior d’automatització 
i robòtica i un altre d’integració 
social.

Aquesta ampliació de l’oferta 
formativa es confirma per al curs 
vinent després que els ajuntaments 
de Cardona i Solsona, de la mà 
de l’Agència de Desenvolupament 
Local (Adlsolcar), i el Departa-
ment d’Educació hagin recollit les 
demandes de les empreses del 
territori per afrontar els reptes que 
es presenten amb personal quali-
ficat i per donar més oportunitats 
laborals als joves. 

Tal com assenyala la directora de 
l’Agència, Glòria Domínguez, “el 
teixit empresarial es va mobilit-
zar a través de les associacions 
i amb l’ajut del Pacte de territori 
per canalitzar les seves demandes 
tenint molt present que la formació 
professional és un pilar decisiu per 
al desenvolupament de la zona”.

Una novetat destacada és el CFGM 
de gestió administrativa a Car-
dona, on la formació professional 
era inexistent fins ara. 

La reivindicació d’un cicle formatiu 
a aquest municipi ha estat avala-
da pels estudis que s’han fet de 
necessitats de les empreses de 
l’àmbit geogràfic de l’Adlsolcar. 
Es tracta d’una formació de tipus 
transversal útil per a una àmplia 
diversitat de negocis i de la qual es 
preveu una elevada demanda de 
professionals. 

A Solsona, el nou CFGS d’automa-
tització i robòtica completarà els 
altres cicles industrials ja existents 
al territori (el CFG bàsic d’elec-
tricitat i electrònica de l’Institut 
Francesc Ribalta i el CFGM de 
manteniment electromecànic ofert 
per l’Escola Arrels), amb els quals 
consolidarà un itinerari formatiu 
atractiu tant per als joves com per 
a les empreses que presenten una 
alta demanda de professionals en 
aquest àmbit. Es considera un cicle 
fonamental per a les empreses in-
dustrials que necessiten professio-
nals formats en aquest camp per al 
seu desenvolupament i creixement. 

Demanda creixent
A més, es projecta una necessitat 
creixent de professionals d’aquest 
sector per l’expansió  d’Aira-Front-
matec, Vidmar i Ames. En aquest 
sentit, l’empresa cardonina Ai-
ra-Frontmatec té previst créixer 
al polígon industrial La Cort II de 
Cardona, una operació que re-
quereix aquesta formació. Amb la 
incorporació d’aquests cicles for-
matius i el CFGS d’integració social 
que també s’afegeix a l’oferta de 
l’institut públic solsoní, el territori 
presentarà una oferta total d’un 
cicle de grau bàsic, sis cicles de 
grau mitjà, cinc de grau superior, 
un programa de formació i inserció 
(PFI) i un itinerari formatiu específic 
(IFE) que cobreixen necessitats dels 
sectors de la indústria, l’atenció a 
les persones, serveis a les empre-
ses i medi ambient.

Paral·lelament, els ajuntaments 
estan treballant per millorar el 
transport públic entre ambdós 
municipis i la capital bagenca per 
afavorir la mobilitat d’estudiants.

Preinscripció
El període de preinscripció és del 
12 al 18 d’abril per a l’alumnat que 
està cursant actualment 4t d’ESO, 
1r de Batxillerat o estudis estran-
gers equivalents (GESO, PQPI, FPB, 
PFI, CAM) i proves d’accés (màxim 
18 anys). La resta de l’alumnat, que 
ha obtingut el títol d’ESO anterior-
ment a l’any en què es presenta 
la sol·licitud o que està cursant 4t 
d’ESO però no ha participat en el 
procés per a alumnat amb conti-
nuïtat d’escolarització, el període 
de preinscripció és del 9 al 15 de 
maig. En ambdós casos, la preins-
cripció s’ha de fer a través del web 
preinscripcio.gencat.cat.

En el cas de Cardona, el cicle for-
matiu té una durada de dos cursos 
i es realitzarà en horari de matí, de 
8 a 14.30 h. Entre d’altres, es tracta 
la comunicació empresarial i aten-
ció al client, el tractament infor-
màtic de la informació, operacions 
administratives de suport, forma-
ció i orientació laboral o tècnica 
comptable.
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S’inicien les 
obres de 
millora del 
camí cobert 
del castell

El Departament de Cultura de la 
Generalitat durà a terme diversos 
projectes de millora del castell de 
Cardona (Bages) amb una inversió 
global d’1,18 milions d’euros. 

La directora general de Patri-
moni Cultural, Sònia Hernández, 
va visitar el castell de Cardona, 
acompanyada de l’alcalde car-
doní, Ferran Estruch, amb qui van 
comentar el detall de les inversions 
previstes al monument.

Tal com va explicar Sònia Hernán-
dez, la primera fase d’aquestes 
obres, que comença ara el pròxim 
mes d’abril, inclou diversos tre-
balls de conservació i millora del 
camí que uneix la vila amb el mo-
nument. En els prop de 200 metres 
de recorregut que té aquest accés 
al castell, conegut com a camí 
cobert, s’hi realitzaran diverses 
actuacions que milloraran l’accés i 
la seguretat de la zona. El projecte 
preveu millorar la circulació dels 
visitants a l’entrada del baluard 
de Sant Llorenç, la millora de la 
conducció de les aigües pluvials 
en aquesta zona i l’adequació del 
coronament dels murs associats al 
baluard. 

També s’actuarà a l’interior del 
portal del baluard, on es rejuntarà 
la volta de la construcció i seguint 
el camí s’assegurarà també la volta 
del portal intermedi. La intervenció 
més destacada serà al portal d’en-
trada al baluard de Sant Josep.

Les obres al camí cobert es com-
pletaran amb l’adequació del talús 
de la part final del recorregut, la 
reconstrucció d’una part del mur 
superior del talús i la consolidació 
de la garita adossada a la casa-
mata.

L’altre projecte inclòs en aquesta 
fase és la substitució del paviment 
de fusta i baranes de l’entorn de la 
col·legiata de Sant Vicenç. L’actua-
ció preveu renovar els suports i 
l’estructura que suporta l’entarimat 
de fusta i col·locar un nou pavi-
ment.

Aquestes actuacions 
del camí cobert i 
l’entorn de la Col·le-
giata suposen una 
inversió de 580.000 
euros que seran fi-
nançats pel Depar-
tament de Cultura 
(345.000 euros) i els 
fons Next Genera-
tion (235.000 euros).

Paral·lelament, es treballa en el 
projecte de millora de l’eficièn-
cia energètica al monument. El 
projecte preveu la primera fase de 
la renovació de la il·luminació del 
monument en els àmbits interiors, 
exteriors i zones de pas de les 
persones, la millora de la clima-
tització de l’espai de recepció, la 
instal·lació de plaques solars foto-
voltaiques i la posada en marxa de 
dos punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics. L’objectiu és reduir els 
consums d’energia elèctrica, fo-
mentar la producció d’energia re-
novable i afavorir l’ús dels mitjans 
de transport no contaminants. Les 
obres s’iniciaran al segon semestre 
del 2024 i està previst que durin un 
any. 

L’actuació s’ha encarregat a l’em-
presa pública Infraestructures.cat. 
Aquesta primera fase del projecte 
d’eficiència energètica suposa una

inversió de 605.000 euros i serà 
finançada a través dels ajuts del 
fons Next Generation (PIREP) que 
ha sol·licitat el Departament de 
Cultura.

Un sistema cultural 
de referència
Un dels eixos del Departament de 
Cultura és construir un sistema 
cultural de referència. Apostar 
per un patrimoni ben conservat i 
més sostenible i per equipaments 
museístics i arxius amb bones 
infraestructures que permetin 
conservar el patrimoni moble del 
país, amb museografies atractives 
i experiències gratificants a tota 
la ciutadania. Necessitem que el 
nostre passat monumental, ar-
queològic i paleontològic estigui 
ben conservat perquè el puguin 
gaudir les generacions futures. 
Parlem dels escenaris de la nos-
tra història, espais clau que ens 
permeten reconstruir el relat de la 
nostra societat des de les nostres 
arrels fins a l’actualitat. 
És per això que, des del 2021, s’està 
fent una aposta clara amb una 
gran inversió en obres de restau-
ració, museïtzació, climatització i 
adequació energètica de museus, 
monuments i jaciments de la Gene-
ralitat, algunes de les quals podrà 
gaudir ja aquest any la ciutadania. 
Amb equipaments culturals de 
primer ordre, més accessibles i 
més sostenibles, garantirem l’ac-
cés a la cultura a tothom.

Turisme

Pel que fa al projecte d’il·lumi-
nació exterior i interior del mo-
nument ara es farà una primera 
fase, amb el compromís de 
desenvolupar tot el projecte 
en aquests propers anys.
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Inauguració de la plaça Àngel 
Guimerà de la Coromina, 
que triplica l’espai anterior
Després d’uns mesos d’obres i 
rehabilitació, el passat dissabte, 25 
de març, va quedar inaugurada la 
nova Plaça Àngel Guimerà, a la 
Coromina. El nou espai triplica les 
dimensions que tenia fins ara i s’hi 
combina una àrea pròpiament de 
plaça i una altra de parc amb ar-
bres, i a més es recupera un antic 
fanal i la font.

El nou espai respon a la voluntat 
del consistori de crear una gran 
plaça al centre de la Coromina, 
enllaçant les dues places existents 
i dinamitzar el centre històric de la 
zona. 

L’ampliació de la plaça ha estat 
possible després que l’Ajuntament 
adquirís per 74.000 euros un solar 
adjacent en mal estat. 

En el transcurs de les obres es 
va comprovar l’estat ruïnós del 
Carrer Església, 33, que l’ajunta-
ment va adquirir fa dos anys, i es 
va procedir al seu enderroc.

Així, s’ha passat dels 200 m2 que 
aproximadament tenia la plaça 
anterior, a una àrea de 648, su-
mant-hi els 150 m2 del nou pati ad-
quirit i l’àmbit de l’antiga plaça del
 

Crispí, que inclou els darreres de 
cases i s’estén cap a la terrassa del 
bar i l’accés al consultori mèdic.

En paral·lel, s’està 
estudiant un 
projecte de nous 
habitatges a l’edifici 
del Carrer 
Església, 33

Fotografies cedides per Regio7

Turisme

Des del mes de març, la Fundació 
Cardona Històrica ofereix visites 
guiades al castell entre setmana en 
horari de tarda (16:30h), en ca-
talà o castellà. D’aquesta manera, 
s’amplia l’oferta turística de la 
vila ducal en dies feiners: al matí, 
visites guiades a la Muntanya de 
la Sal; i a la tarda, visites guiades 
al castell. L’objectiu és retenir els 
visitants d’entre setmana ampliant 
l’oferta turística de visites guiades: 
“Volem contribuir a dinamitzar la 
vila entre setmana”, apunta Fran-
cesc Ponsa, director general de la 
Fundació Cardona Històrica.

Amb aquest nou horari, el visitant 
podrà gaudir d’una visita guiada a 
un conjunt monumental únic d’una 
manera tranquil·la i privilegiada.

La visita al castell de Cardona 
ofereix la possibilitat de recórrer 
la fortalesa moderna i les parts 
del vell castell comtal, com la 
torre de la Minyona i l’excepcional 
col·legiata de Sant Vicenç, joia del 
romànic llombard català. La dura-
da aproximada de la visita és d’1 
hora 30 min.

Nou horari de visites guiades al 
castell les tardes entre setmana

GENER 2023 - MARÇ 2023REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL I CIUTADANA
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Desenvolupament local

Els treballs, amb un 
import de gairebé 5 
milions, duraran un 
any i es preveu que 
s’iniciïn aquest estiu.

La Generalitat de Catalunya, a 
través de l’INCASÒL, ha iniciat el 
procés de licitació de les obres 
d’urbanització del sector La Cort II 
de Cardona. El conseller de Terri-
tori, Juli Fernàndez, amb l’alcalde 
de Cardona, Ferran Estruch, van 
visitar el passat mes de febrer els 
terrenys del nou sector que serà 
una realitat gràcies a la col·labo-
ració d’ambdues administracions i 
de diferents empresaris de la zona 
que s’han implicat en el projecte 
des de l’inici amb l’adquisició dels 
terrenys on es desenvoluparà.

Les obres, que s’han licitat per 
un import de 4,9 milions d’euros 
(sense IVA), tindran una durada 
d’un any i es preveu que aquestes 
es posin en marxa aquest estiu.

Un impuls per a la 
indústria cardonina
El nou sector amplia amb més de 
223.000 m2 de sòl la zona indus-
trial de la Cort promoguda també 
per l’INCASÒL. 

La Cort II està situada al nord de la 
carretera C-55, a l’altra banda de la 
Cort, en uns terrenys força planers 
corresponents al Camp Gran de 
La Cort. L’elecció d’aquest àmbit 
evita l’afectació de diverses zones 
sensibles, com són el corredor 
ecològic del Cardener, els camps 
propers a la Masia del Reig i el 
bosc situat a l’entorn del seu camí 
d’accés. Així mateix, la seva urba-
nització, que aprofita els accessos 
ja existents al polígon de La Cort, 
millora la incorporació a la C-55 
pel seu costat nord mitjançant una 
rotonda.

Després de la urbanització, l’IN-
CASÒL tindrà set parcel·les per 
comercialitzar amb superfícies 
aproximades de 13.000 m2, 4.000 
m2 i 10.000 m2, . Aquestes par-
cel·les formaran part d’un sector 
amb més el 58% de les parcel·les 
ja en propietat de l’Ajuntament i de 
les empreses que s’hi instal·laran: 
Semen Cardona SL, Excavacions 
Cots Codina SL, Jogasan Inversio-
nes SL, Estación de Servicio Vilalta 
SA i Aira-Frontmatec.

Col·laboració de les institucions 
i el món empresarial
El desenvolupament del sector 
La Cort II neix de la necessitat de 
nou sòl industrial. En aquest sentit, 

l’interès mostrat per diferents em-
presaris per instal·lar-se a Cardo-
na ha estat el detonant perquè, a 
finals de l’any 2020, l’Ajuntament 
i l’INCASÒL signessin un conveni 
per promoure aquest sector en 
dues fases. Durant el 2021,aquesta 
col·laboració es va concretar, per 
una banda, amb la redacció dels 
documents urbanístics i l’agilit-
zació al màxim els terminis de 
les aprovacions, i, per l’altra, en 
l’adquisició del sòl brut per part 
dels empresaris interessats (70%) i 
de les dues administracions (30%), 
fet que garantia l’execució de la 
primera fase del sector. 

Uns mesos més tard, l’adquisició 
de 50.000 m2 per part d’una de 
les principals empreses, Aira, as-
sociada amb una empresa danesa,  
Frontmatec, va possibilitar que el 
sector es pugui urbanitzar en una 
sola fase. Aquesta empresa cardo-
nina, especialista en el desenvo-
lupament i la fabricació de robots 
per al sector carni-alimentari, està 
col·laborant amb l’impuls d’uns 
mòduls formatius de robòtica i 
programació, per tal de promoure 
la formació qualificada i possibles 
llocs de treball que la implantació 
d’aquesta empresa necessitarà en 
els propers anys.

L’Incasòl i l’Ajuntament 
presenten la licitació de les 
obres del polígon de La Cort II 
a Cardona
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El projecte Healthy Communities 
2030 té l’objectiu de validar cientí-
ficament que la intervenció en una 
comunitat impacta de manera 
positiva en els hàbits de vida de 
la seva ciutadania, aconseguint, 
així, la millora de la salut i de la 
qualitat de vida, i la reducció del 
risc de patir malalties cardiovascu-
lars, primera causa de mort al món. 

L’equip de Healthy Communities, 
liderat pel Dr. Valentí Fuster, ha 
treballat durant aquests 3 anys en 
aquest pioner i ambiciós projecte 
d’investigació centrat en la salut 
a través dels mesuraments, els 
tallers formatius i l’organització de 
jornades participatives.

Els mesuraments  
Per seguir el rigor científic, es va 
fer una selecció aleatòria a partir 
dels cens municipal de Cardona 
i Sallent, on es van reclutar 2.300 
persones de totes les franges 
d’edat. D’aquestes, finalment es van 
mesurar 907 persones a Cardona i 
904 a Sallent. Se’ls van prendre una 
sèrie de mesures com el pes, l’es-
tatura, el perímetre de la cintura, 
la pressió arterial, el colesterol, els 
triglicèrids, la glucosa en sang, la 
força muscular, els hàbits d’ali-
mentació, l’activitat física, la son, el 
consum de tabac i el nivell d’estrès. 
Una vegada finalitzada aquesta 
fase, es van enviar uns informes 
a cada participant on constaven 
unes conclusions individuals i unes 
propostes de millora de salut en 
cada cas.

Un cop fets els mesuraments, es 
van iniciar els programes d’in-
tervenció comunitària per a la 
millora de la salut, que han estat 
diferents a Cardona i a Sallent. Les 
persones escollides de Cardona 
com a població intervenció han 
tingut estímuls per millorar els seus 
hàbits de vida a través dels tallers 
i les jornades formatives dinamit-
zades per experts i expertes en 
matèries com l’alimentació saluda-
ble, el canvi d’hàbits, la vida activa i 
el benestar emocional.

A Cardona, el 65% de les perso-
nes mesurades han participat en 
el programa, ja sigui a través de 
l’assistència als tallers formatius, a 
les jornades presencials o l’accés a 
la plataforma digital Healthy Com-
munities, on es poden trobar tots 
els continguts online. En definitiva, 
es considera que ara com ara 587 
persones han participat activament 
en el Healthy Communities.

La nova fase: els GAM
Arriben els GAM (Grups d’Ajuda 
Mútua), una fase on els participants 
del programa Healthy Communities 
adopten un nou paper més autò-
nom i participatiu. Consisteixen en 
sessions de suport i ajuda entre 
iguals amb l’objectiu de millorar els 
hàbits saludables. 

Es formaran diferents grups amb 
un lideratge distribuït o col·labo-
ratiu i cadascun vetllarà, amb el 
suport de l’equip de la Fundació 

SHE, pel bon funcionament i el 
compliment dels objectius durant 
les diferents sessions. Els grups 
seran d’entre 6 i 12 participants i 
es podran configurar de diferents 
formes: per objectius de salut 
i edat (persones que s’uneixen 
per deixar de fumar, perdre pes, 
millorar l’alimentació, dur a terme 
activitat física etc.), per entitat o 
empresa (companys i companyes 
de la mateixa associació o empre-
sa) o per afinitat (grup d’amics o 
amigues).

Les sessions seran d’entre 60 i 90 
minuts en format presencial o en 
línia, depenent de les caracterís-
tiques de cada grup. A partir del 
mes d’abril i fins a l’octubre, es 
proposaran unes 6-8 trobades, és 
a dir, aproximadament una al mes. 
Les primeres estaran dinamitza-
des per experts o expertes en la 
millora dels hàbits saludables. Les 
següents es realitzaran de forma 
autònoma amb el suport de l’equip 
de la Fundació SHE.

L’objectiu després d’aquesta fase, a 
partir de l’octubre de 2023, és que 
els grups continuïn funcionant de 
forma autònoma i efectiva per a la 
millora i manteniment dels hàbits 
saludables adquirits.

L’estudi científic “Healthy 
Communities” inicia una 
nova fase 
Salut
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Les activitats 
començaran a 
partir del mes de 
març i tenen com a 
objectiu fomentar 
la convivència o les 
relacions intergene-
racionals.

L’Ajuntament de Cardona, de la mà 
de la regidoria de Benestar So-
cial, té com a prioritat vetllar pel 
benestar de la població i, espe-

cialment, de la gent gran per tal de 
promoure un envelliment actiu i 
la millora de la seva qualitat de 
vida. 

En aquest sentit, el consistori 
presenta una programació per al 
Casal de la Coromina per tal que 
sigui un nou espai relacional de 
tots els veïns i veïns i un nou refe-
rent per a la vida social i associa-
tiva, amb l’objectiu de fomentar la 
convivència, les relacions inter-
generacionals, la integració i la 
participació ciutadana.

Així, a partir del mes de març, el 
Casal comptarà amb una progra-
mació d’activitats fixes que fomen-
tin el treball cognitiu, l’activitat físi-
ca i la cultura, amb la col·laboració 
i implicació d’agents socials, com 
el CAP Cardona i la Biblioteca.

Amb aquesta nova dinamitza-
ció del casal, la recuperació de 
la llera del riu i la finalització del 
projecte de la nova plaça Àngel 
Guimerà, es reuneixen les condi-
cions necessàries perquè la gent 
gran se senti còmoda i a gust.

L’Ajuntament 
organitza tallers 
per dinamitzar 
el Casal de 
la Coromina

Es constitueix el Consell 
Municipal de la Salut

L’òrgan participatiu té per objectiu 
assolir la vinculació de totes les 
entitats de la vila relacionades 
amb polítiques de salut.

El passat mes de febrer es va 
constituir el Consell Municipal de 
la Salut, un òrgan participatiu que 
està format per les regidories de 
Salut i de Participació Ciutada-
na del consistori, així com dels 
agents de salut i benestar de la vila 
i responsables de CatSalut i Salut 
Pública. 

L’objectiu, entre d’altres, és crear 
espais de debat i de reflexió que 
integrin les òptiques polítiques 
tècniques (científiques i professio-
nals) i ciutadanes per poder tenir 
una visió estratègica de ciutat en 
l’àmbit de la salut.

Amb aquest nou espai participatiu, 
que s’afegeix als ja existents com el 
Consell Municipal dels Infants o el 
Consell Municipal de la Gent Gran, 
es consolida l’aposta del con-
sistori per impulsar i potenciar la 
participació ciutadana en tots els 
àmbits, com també l’oportunitat de 
la ciutadania d’intervenir als plens 
municipals.

Salut
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El teatre municipal Els Catòlics compta 
amb un nou sistema de climatització

L’Ajuntament de Cardona, a través 
d’una subvenció de la Diputació de 
Barcelona, ha enllestit les obres 
que permeten a l’equipament cul-
tural teatre municipal Els Catòlics 
disposar d’un nou sistema de cli-
matització de l’espai, més eficient i 
sostenible, després que l’anterior 
quedés obsolet.

Aquest és un compromís que res-
pon, primer, a una reivindicació 
de les entitats i, en segon lloc, 
a un compromís adquirit pel go-
vern municipal per establir un pro-
grama d’inversions per dotar de 
totes les condicions necessàries 
els equipaments municipals cultu-
rals i afavorir, així, a fer extensiva la 

cultura en totes les seves varietats.
Per a aquest proper any està pre-
vist seguir millorant la tecnificació 
de l’espai i vetllar l’eficiència de 
l’equipament.

Es consolida el servei local d’habitatge 
amb 45 habitatges a la borsa de lloguer

L’Oficina Local 
d’Habitatge de 
l’Ajuntament de 
Cardona consolida 
el servei de la borsa 
de lloguer munici-
pal amb una carte-
ra de 45 habitatges, 
dels quals 33 estan 
llogats.  

Properament s’obrirà el termini 
per sol·licitar ajuts de lloguer i 
rehabilitació (fins a 3.000 euros). 

Consolidació de l’Oficina Local 
d’Habitatge

La borsa de lloguer de Cardona, 
servei que es proporciona des de 
l’Oficina Local d’Habitatge, té el 
doble objectiu de donar sortida als 
pisos buits del municipi, especial-
ment al nucli antic i a la Coromina, 
i aconseguir una bona oferta i 
assequible d’habitatge a la vila.

El servei que presta l’Oficina Local 
d’Habitatge és ajudar a cardonins i 
cardonines que busquen pis a tro-
bar-ne a un preu assequible i, per 
altra banda, oferir tota una cober-
tura legal als propietaris per posar 
el pis dins del mercat de lloguer.

Habitatge Per a aquest any 2023 s’ha previst 
la bonificació de l’IBI per a propie-
taris de pisos que dipositin el seu 
pis al mercat de lloguer local, així 
com la consolidació dels ajuts per 
a la rehabilitació d’habitatges. 
L’Oficina Local d’Habitatge és un 
servei públic que l’Ajuntament 
presta en conveni amb l’Agència de 
l’Habitatge de la Generalitat. 
Podeu consultar l’oferta de pisos 
de Cardona, així com els avantat-
ges per a llogaters o propietaris, al 
web www.cardonahabitatge.cat
Per a qualsevol dubte o consulta, 
podeu accedir a les oficines que 
trobareu a la segona planta de 
l’Ajuntament, de dilluns a divendres 
de 10 a 13:30 hores, o a través del 
93.869.10.00 o del correu habitat-
ge@cardona.cat.

L’Ajuntament fa entrega de la medalla 
centenària de la Generalitat a 
M. Teresa Gras i Vilanova

L’alcalde de Cardona, Ferran 
Estruch, i la regidora de Benestar 
Social, Lluïsa Aliste, han fet arribar 
una carta, un ram de flors i una 
reproducció de l’Àliga de Cardona 
a Maria Teresa Gras i Vilanova, a 
banda de la medalla centenària 
de la Generalitat de Catalunya, 
un reconeixement promogut pel 
Departament de Drets Socials 
per commemorar els 100 anys de 
cadascuna de les persones, amb el 
seu nom i la data del centenari.

Maria Teresa Gras i Vilanova va 
néixer a Cardona, l’11 de març del 
1923. 

És la segona de tres germanes. 
Amb la seva germana Conxita, que 
es porten 10 anys, sempre han tin-
gut molt bona relació i l’ha cuidat 
molt. Va rebre una escolarització 
bàsica i va treballar a la fàbrica 
tèxtil d’aquí Cardona. Es va casar 
amb el senyor Bartolomé Jiménez. 

No van tenir fills. Recorda que va 
tenir un matrimoni molt feliç, va 
cuidar el seu marit fins a l’últim 
moment. Sempre ha estat una dona 
molt sociable i familiar. Té molt 
bona relació amb la seva família i 
recorda als seus pares amb molt 
d’amor.
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L’Ajuntament inverteix prop de 
40.000 euros en la millora de 
parcs infantils

Durant els darrers 
mesos, l’Ajuntament 
de Cardona ha fet 
una forta aposta per 
millorar els parcs 
infantils municipals, 
amb prop de 40.000 
euros invertits. 

Aquestes propostes han estat, en 
bona part, treballades i sorgides a 
partir de les sessions del Consell 
Municipal dels Infants, on nens 
i nenes de la vila traslladen, mit-
jançant l’òrgan participatiu amb 
l’Ajuntament, inquietuds i propostes 
de millora, un model de cogover-
nança per tal de fer protagonistes 
els infants en la presa de decisions 
de la vila.

Al parc de la Munició s’ha remo-
delat pràcticament la totalitat de 
l’espai, afegint-hi un element inclu-
siu i canviant el paviment. Per altra 
banda, a la plaça dels 100 pisos, 
s’ha creat un nou parc afegint un 
gronxador inclusiu i un tobogan 
amb rocòdrom. Al parc del Miracle 
s’hi ha afegit-hi un pont de cordes 
que s’ha incorporat a l’estructura 
del parc.

En el cas de la Coromina també 
s’ha creat un nou parc infantil, a 
la zona de la llera del riu, i que 
complementa tot  l’espai d’esbarjo 
ja existent (zona autocaravanes, 
camp de futbol o zona de pícnic). 
En aquest espai, a la Coromina, 
s’hi ha instal·lat una tirolina i s’ha 
complementat amb altres elements 
infantils, així com un espai com a 
parc de salut. 

Per altra banda, al parc de la colò-
nia Aramburu, s’hi ha fet arranja-
ments de l’enjardinat.

Inversió prevista per al 2023
De cara al pressupost d’aquest any 
2023 s’ha destinat una partida de 
18.000 euros per adequar el parc 
del Raval i, així, es completarà la 
millora de parcs infantils de Car-
dona.

Via pública

Aquest 2023 
s’invertiran 

18.000€ més al 
Parc del Raval

AJUNTAMENT DE CARDONA
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L’Ajuntament de Cardona obté un 96% 
al Segell InfoParticipa de qualitat i 
transparència a la comunicació local

El consistori incrementa la nota 
en transparència i accessibilitat 
a la informació respecte als anys 
anteriors. El Segell Infoparticipa és 
un reconeixement a la transparèn-
cia de la comunicació pública, 
lliurat anualment per la Facultat de 
Ciències de la Comunicació de la 
UAB, en el qual s’avaluen diversos 
paràmetres en l’àmbit de la comu-
nicació i la transparència de les 
administracions catalanes. 

En aquesta novena edició del 
guardó, l’Ajuntament de Cardona 
ha aconseguit assolir el 96,15% 
dels punts que s’analitzen, com ara 
si des de l’administració es comu-
nica a la ciutadania d’una manera 
clara, si la informació pública és 
accessible, transparent i si es faci-
liten dades obertes.

Els Batecs Culturals 
estrenen temporada 
a l’Auditori amb una 
forta aposta musical

La nova tempora-
da de Batecs Cul-
turals a l’Auditori 
Valentí Fuster de 
Cardona es durà a 
terme en dos cicles, 
un a la primavera i 
l’altre a la tardor, i 
comptarà amb una 
programació d’alta 
qualitat, variada i 
per a tots els pú-
blics.

L’Auditori acollirà la presentació 
oficial del 5è disc de Judit Ned-
dermann, titulat Lar. La cita serà 
dissabte 25 de març a les vuit del 
vespre i serà el segon concert 
de la nova gira de la cantautora. 
Aquesta nova proposta ens acosta 
a la seva quotidianitat, a la seva 
manera d’entendre la realitat plena 
d’expressivitat, plena de persones 
i personatges que l’inspiren i la fan 
ser qui és avui.

La Banda de Música de Cardona 
és l’aposta local del cartell, amb un 
concert que porta de nom “20 anys 
fent Banda” i que acollirà l’Auditori 
el dissabte 22 d’abril a les deu del 
vespre. Serà una ocasió única on 
la Banda celebrarà els vint anys 
d’història. 

La programació continuarà el 29 
d’abril, a les sis de la tarda, amb el 
grup d’animació infantil Ambauka i 
el seu nou espectacle “La gran fa-
mília”, basat en les cançons del nou 
disc “Peti qui peti!” i alguns dels 
hits anteriors del grup, amb una 
escenografia i un disseny de llums 
sorprenents.Ja a la tardor, serà 
el torn de la humorista i guionista 
Charlie Pee, dissabte 14 d’octubre, 
a les vuit del vespre, amb l’espec-
tacle “Mamasita”, on la còmica ca-
talana se’n riu de les misèries que li 
han passat al llarg de la vida. Car-
lota Palà, més coneguda pel nom 
artístic de Charlie Pee, presenta el 
programa “L’última hora del matí”, 
de Catalunya Ràdio.

Venda d’entrades
Les entrades dels Batecs Culturals 
ja es poden adquirir al web entra-
des.cardonaturisme.cat i presen-
cialment a l’Oficina de Turisme, de 
dimarts a diumenge els matins de 
10  h a 14 h i els divendres i dissab-
te també a les tardes de 16 h a 19 h.
Els preus de les entrades es mouen 
entre els 7 i 18 euros i les persones 
menors de 18 i majors de 65 anys 
tindran un descompte en algun 
dels casos.

El mateix dia de l’espectacle es po-
dran comprar les entrades a taqui-
lla una hora i mitja abans sempre 
que n’hi hagi de disponibles.

Cultura
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Arriba el final 
de la legis-
latura amb 
molts fronts 
oberts i mol-
tes presses. 
Ens podem 

preguntar si és casual que des 
de setembre estiguem dema-
nant una junta de seguretat i 
aquesta no es faci durant el 
2022 i es faci a finals del mes 
de març de 2023, o si també ho 
és que diferents obres com la 
remodelació de la plaça Àngel 
Guimerà de la Coromina acabin 
una setmana abans del límit 
per poder presentar-la a dos 
mesos d’eleccions.
Està clar que el govern intenta 
amb presses i amb pedaços 
tapar els temes pendents de 
seguretat, neteja i via pública. 
Justament les mancances que 
el nostre grup ha denunciat 
durant els darrers mesos i al 
llarg de l’actual mandat.

Han quedat pendents temes 
que al principi de legislatura 
semblaven primordials, però 
que han estat relegats a segon 
terme. Uns exemples poden 
ser les més que necessàries 
millores d’instal·lacions com el 
pavelló municipal, l’adequació 
de molts carrers de la vila o 
projectes complets com el de 
la colònia Arquers.

Cardona necessita més atenció 
que mai en els pròxims anys, 
en els quals ens juguem el futur 
del municipi, no ens mereixem 
seguir amb una atenció a 
temps parcial, perquè, com 
hem pogut comprovar, no fun-
ciona i ens passen oportunitats 
que no se’ns poden tornar a 
escapar. És moment de go-
vernar centrats i centrades en 
Cardona, sense distraccions.

Joan Jané
Portaveu de Junts per Cardona

El pas 
al futur
Joan Hernàndez
Portaveu d’Esquerra Republicana

Ferran Verdejo
Portaveu del PSC

Últimament ens 
omplim d’orgu-
ll quan parlem 
que les arques 
municipals 
mostren superà-
vit i reducció de 

deute. És cert, el deute de l’Ajunta-
ment és menor i els números, des 
d’un punt de vista tècnic, són dins del 
marge de l’equilibri pressupostari. 
Però cal saber quin és el significat 
real dels números; en els últims anys 
hem tingut una baixa inversió local, 
bàsicament partides ridícules en 
habitatge i hem centrat les subven-
cions  obtingudes per les polítiques 
europees bàsicament en enllumenat, 
calefaccions i plaques; això estaria 
molt bé si hagués anat en consonàn-
cia amb inversions del capital que 
ara necessita Cardona: el capital 
humà. Sense aquest capital no ens 
caldran les calefaccions a les esco-
les, ni als pavellons ni les plaques 
als edificis públics. En l’última taula 
d’habitatge se’ns assegura que s’està 
estudiant un pla per al nucli antic... 
ara?, després de 12 anys de la seva 
legislatura, quant temps fa que estem 
reclamant que això és prioritari? La 
falta de previsió d’aquest govern 
en polítiques d’habitatge és denun-
ciable, i més quan s’està a punt de 
posar  en marxa un polígon que farà 
passar la gent de llarg per ser, tots, 
uns incompetents i amb una clara 
manca  de previsió en la construcció 
i/o rehabilitació d’habitatge. Una ofi-
cina d’habitatge pràcticament sense 
habitatges i un discurs que ja no es 
creu ningú sobre les possibilitats de 
venir a viure a Cardona.

El capital i el superàvit tendeixen a 0 
si ningú se’n pot beneficiar. Valdria 
més estar endeutats i tenir un bon 
pla d’habitatge, amb pisos rehabili-
tats, nous, en execució o bé un pla de 
comerç ben definit, que no pas tenir 
una bossa amb un grapat de milers 
d’euros que repartim en engrunes 
amb ajuts ridículs i insuficients. Per 
cert, quan vostè diu que Junts per 
Cardona no ha fet propostes serio-
ses... miri’s el nostre programa elec-
toral, o miri les nostres crítiques en 
aquesta revista, amb la meitat d’això 
n’hauria de tenir prou perquè hom 
aprovés la seva gestió en escreix. 

A contra-
rellotge

Superàvit 
i capital

El maig de 2019, 
Esquerra Cardona 
revalidava la con-
fiança dels cardo-
nins i cardonines. 
Amb força i il·lusió 
iniciàvem un nou 

mandat que havia de ser clau per 
consolidar projectes importants 
per a la nostra vila. L’esclat de la 
pandèmia ho va capgirar tot.
Malgrat tot, Cardona no s’ha aturat. 
I volem dir-ho clarament, mal-
grat totes les dificultats, aquesta 
legislatura ha estat una legislatu-
ra important. Ens ha permès fer 
realitat projectes fonamentals per 
a la nostra vila com el nou polí-
gon industrial que en pocs mesos 
començarà a fer-se realitat. Un 
projecte que significarà un punt 
d’inflexió per al nostre poble. Lligat 
al polígon, aquesta legislatura ens 
ha servit per avançar en la política 
d’habitatge; avui Cardona està en 
una millor posició que fa uns anys 
amb relació a l’habitatge. S’estan 
desenvolupant rehabilitacions i 
promocions d’habitatge que en els 
propers anys seran una realitat. 

Els propers anys seran essencials 
pel que fa a la transformació urba-
na. Per això estem treballant en un 
pla de millora i renovació de ca-
rrers, fora i dins el centre històric. 
Invertirem més d’un milió d’euros 
en la millora de carrers aquests 
propers anys, amb una priorització 
clara d’aquells carrers en més mal 
estat del nucli antic. La sostenibi-
litat i l’estalvi energètic són també 
reptes que tenim al davant i que ja 
estem afrontant amb grans projec-
tes per fer una Cardona més verda, 
sostenible i saludable.   

Les persones són el més impor-
tant, han estat i són el centre de les 
nostres polítiques i així volem que 
continuï. Tenim projectes impor-
tants en els quals ja estem treba-
llant, com la nova residència.
Estem davant d’uns anys decisius, 
transcendentals per al futur de 
Cardona. Per tot això, Esquerra 
Cardona ens tornem a posar a la 
vostra disposició per continuar 
treballant per Cardona. 
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Cardona amb 
nom de dona
Centenars de cardonins i cardo-
nines participen en els actes de la 
programació ‘Cardona amb nom 
de dona’, amb motiu del 8 de març, 
una setmana plena d’activitats per 
a tots els públics impulsada per 
la regidoria d’Igualtat de l’Ajunta-
ment de Cardona, juntament amb 
l’Associació de Dones de Cardona 
i Les Magalles i la col·laboració de 
l’Escola Municipal de Música – Mu-
sicant, El Traspunt, Biblioteca Marc 
de Cardona, CAP Cardona, Funda-
ció Cardona Històrica o els centres 
educatius.


