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Model i entorn urbà - Habitatge

Una de les màximes de l’equip de govern per al mandat
2015-2019 ha estat el foment de l’habitatge. Així, durant
aquest període, s’ha desplegat el Pla Local d’Habitatge
que, juntament amb el cens d’habitatges buits, ha permès
a l’Ajuntament obtenir una radiografia de la realitat del
municipi, amb totes les seves necessitats i problemàtiques.

també cal afegir-hi les bonificacions en taxes, impostos
i llicències municipals que afavoreixen la rehabilitació i
que arriben a percentatges del 90%.

Entre les principals eines que s’han posat a l’abast del
consistori i dels veïns, hi ha l’Oficina Local d’Habitatge, que
permet gestionar amb una major eficiència els nous ajuts al
lloguer per a joves i per a nous empadronats, així com els
ajuts a la rehabilitació d’habitatges i als que ofereix l’Agència d’Habitatge de Catalunya. En paral·lel, i amb l’objectiu
d’incentivar els lloguers, s’ha creat la Borsa de Lloguer Social, que ha de permetre fer aflorar tots els pisos buits i augmentar l’oferta d’habitatge a Cardona. En aquest capítol

PLA LOCAL
D’HABITATGE

Pel que fa a l’habitatge públic, l’Ajuntament ha centrat
els seus esforços en dos projectes. Per una banda, aquest
mes de febrer s’han inaugurat els allotjaments tutelats
per a gent gran (amb una inversió total de 638.000
euros). De l’altra, cal anomenar el projecte de recuperació de la colònia Arquers: avui ja hi ha a punt quatre casetes que ben aviat es posaran al mercat de lloguer. Per
al 2019, està previst desenvolupar un pla de masoveria
urbana, així com noves rehabilitacions d’habitatges.
També està prevista la redacció del Pla de Millora Urbana d’acord amb les conclusions del procés de participació
ciutadana que es va dur a terme.
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Model i entorn urbà

Via Pública
*Urbanització del carrer Generalitat
i de la Torre Groga
*Millora del cementiri municipal
*Creació d’una zona per
autocaravanes
*Arranjament del camí Nou
*Millores entorn de la residència
Sant Jaume
*Actuacions a la plaça Guifré el
Pilós (biblioteca)
*Millores al Parc del Miracle
*Instal·lació d’enllumenat al carrer
Sant Jordi de la Coromina
*Desplegament de la fibra òptica
*Rehabilitació integral del carrer
Convent

Més de

800.000 €

invertits en via pública
en 4 anys

Mobilitat i Seguretat
*Creació de zones blaves gratuïtes
*Instal·lació d’un desfibril·lador al
vehicle de la Policia Local
*Reasfaltat de tota la carretera del
Miracle
*Instal·lacions de 5 guals reductors
de velocitat
*Acord per canviar la prioritat a
l’accés de Cardona
*Execució de la rotonda de la
carretera del Miracle
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Salut i Qualitat de Vida

Salut i Cardona Integral

Ensenyament
*Creació d’un entorn d’aprenentatge vinculat a hàbits saludables
*Inversió de més de 100.000 euros a
l’escola Mare de Déu del Patrocini i
a l’escola Joan de Palà de la Coromina
*Instal·lació d’una caldera de biomassa per escalfar l’escola Mare de
Déu del Patrocini i la Llar d’Infants
l’Aliret (pressupost 2019)
*Nou accés a l’escola Mare de Déu
del Patrocini (la Generalitat adjudicarà la redacció del projecte aquest
primer trimestre)

*Desplegament del projecte Cardona Integral
*Finalització dels grans equipaments: Rutes Saludables, Parcs de
Salut, Camp de Vida Activa i Auditori Valentí Fuster
*Jornades SHE
*Instal·lació de 5 desfibril·ladors al
municipi
*Inici dels treballs amb el Dr. Valentí
Fuster per al projecte Cardona Horitzó 2030
*Col·laboració amb l’Associació de
suport contra el Càncer a Cardona
(Albada)

5 milions

d’inversió en el projecte
Cardona Integral

Cultura
*Posada en marxa del Cicle Gaudí
*Estrena de la nova programació
cultural a l’Auditori Valentí Fuster
*Creació del Cicle Espais

91%

aportats per les
fundacions que presideix el
Dr. Fuster; també
per la Generalitat i la
Diputació
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Salut i Qualitat de Vida

Acció Social
*Posada en marxa del menjador
social al Casal Cívic
*Posada en marxa del projecte ‘Ciutats Amigables de la Gent Gran’
*Nou Reglament de Treballs Comunitaris
*Prestacions econòmiques d’urgència

600
persones

han rebut
prestacions
econòmiques

Participació Ciutadana
*Impuls a la participació ciutadana amb l’aprovació del
Reglament de Participació
Ciutadana de Cardona
*Procés participatiu per definir
el futur de la colònia Arquers
*Treballs per crear el Consell
dels Infants i el Consell de la
Gent Gran
*Elaboració del Pla Local de
Joventut

Medi Ambient

Memòria Històrica
*Digitalització de documents de
l’Arxiu Històric
*Exposició ‘Rostres de Guerra’
*Acte de reparació jurídica de les
víctimes del franquisme
*Commemoració dels 40 anys
d’ajuntaments democràtics (previst
per al 30 de març de 2019)

*Estudi per a la implantació
d’un nou model de recollida
de residus que permeti augmentar el reciclatge i reduir el
cost del servei
*Control exhaustiu d’animals
abandonats
*Programa de control de coloms
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Promoció Econòmica i Ocupació

L’Ajuntament de Cardona i l’Agència de Desenvolupament
Local de Solsona i Cardona han estat al servei de les empreses i dels emprenedors, així com de les persones desocupades
a través del Servei Connectem.
S’han destinat molts recursos a la formació específica, és
a dir, enfocada als perfils que demanden les empreses
del territori, i s’ha dut a terme una intermediació en què
s’han posat en contacte empreses locals amb persones que
busquen feina. A més, s’ha apostat per projectes com el de
la ‘Brigada Juvenil’, que està permetent formar i contractar
joves de Cardona.
Respecte de les accions d’empresa i emprenedoria, cal destacar el projecte per habilitar un espai coworking a l’antiga
Biblioteca Municipal. A més, s’han realitzat assessoraments
individualitzats per millorar la competitivitat d’empreses i
autònoms i s’han destinat 15.000 euros anuals a un total de
31 projectes emprenedors.
Al polígon de La Cort, durant aquest 2019, s’hi iniciaran les
millores anunciades, amb una inversió total de 600.000 eu-

ros. A banda, s’està treballant intensament, juntament
amb l’Associació d’Empresaris de Cardona, per construir
el nou polígon industrial La Cort II, que es considera
prioritari, ja que les empreses actuals necessiten espai
per créixer i, amb més sòl industrial, també serà possible
captar nova indústria.
Pel que fa al comerç, s’ha donat suport a la UBIC,
principal dinamitzadora comercial. S’han fet accions de
foment del comerç local i del producte de proximitat i
s’han obert botigues com a aparadors per tal de dinamitzar els carrers. Des de l’Agència, s’ha posat especial
atenció a l’organització de fires i a la realització de cursos de formació. També s’ha elaborat un cens de locals
comercials buits i s’ha creat una línia d’ajuts econòmics
per afavorir noves activitats i per modernitzar comerços.
Pel que fa al mercat dels diumenges, l’Ajuntament ha
apostat per donar-li un impuls: s’ha aprovat un nou reglament de funcionament i un projecte de remodelació i
aquest 2019 està prevista una inversió 30.000 euros per
modernitzar-lo.

TAXA D’ATUR

14,68%
any 2015

8,85%

any 2019
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La Coromina

Model i Entorn Urbà
*Creació d’un parc entorn de l’escola Joan de Palà
*Reordenació de la circulació
*Nou enllumenat al carrer Balmes i
carrer Sant Onofre
*Manteniment del consultori
*Col·laboració permanent amb l’Associació de Veïns de la Coromina
*Millores a la llera del riu amb el
nou llac i les obres de reg, vegetació, mobiliari i un parc infantil projectat per aquest 2019
*Adequació, conjuntament amb
l’Associació de Veïns i entitats de la
Coromina, de les antigues instal·lacions de la pista vella

Àmbit Rural

*Arranjament de part de la
carretera de Cardona a Navés, de la carretera de Coma a
Bergús i del camí de la vall de
Nyítols (130.000 euros)
*Inversió de 20.000 euros
anuals a la millora de camins i
d’accessos a les masies
*Programa de geolocalització
de les masies i cases rurals
*Bonificacions de fins al 75%
per a la rehabilitació de masies
i cases rurals
*Manteniment de 24 km de camins forestals amb una inversió
de 27.000 euros anuals

Turisme

80.000

43.000

visitants
any 2011

pernoctacions
any 2011

130.084

64.500

visitants
any 2018

pernoctacions
any 2018
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