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El pressupost del 
2022 ascendeix a
6,2 milions d’euros

L’Escola Patrocini
estrena nou accés

Cardona presenta
el nou polígon industrial
La Cort II



Pressupost 2022

El pressupost apro-
vat, que ascendeix a 
6,2 milions d’euros, 
posa un accent 
especial als grans 
eixos del pla de 
mandat municipal.

El passat 23 de desembre, el ple 
municipal va aprovar el pressupost 
per l’exercici 2022, que representa 
un increment d’un 8,5% respec-
te als números de l’any passat i 
gairebé un 50% més d’inversions 
respecte al 2021. Per altra banda, 
es consolida la tendència a la baixa 
de l’endeutament, tot i el creixe-
ment de les inversions.

En l’eix social, amb l’objectiu de 
garantir el benestar i condicions 
de vida a la població, els comptes 
municipals consoliden el Ser-
vei Atenció Domiciliària amb una 
persona treballadora auxiliar més i 
es reforça el servei amb la creació 
d’un programa pilot de formació i 
atenció domiciliària, que compor-
tarà que durant el 2022 comptem 
amb un equip de quatre persones 
que realitzaran tasques de suport a 
la nostra gent gran.

Una nova plaça de tècnic d’habi-
tatge a l’Oficina Local d’Habitatge, 
dues proves pilot de masoveria 
urbana a la colònia Arquers o la 
finalització de les obres de rehabi-
litació de l’edifici del carrer Doctor 
Merli 6 són les principals nove-
tats a nivell d’habitatge, cosa que 
comportarà que a finals d’any es 
puguin posar al mercat de lloguer 
3 habitatges municipals rehabilitats 
al centre històric de Cardona més 
uns altres dos a la colònia Arquers.

El sistema de recollida selectiva 
“porta a porta” serà un dels pro-
jectes cabdals a nivell de soste-
nibilitat, una aposta que portarà 
Cardona a reduir el doble els 
residus orgànics. 

Increment de les inversions 
per al 2022

El pressupost del 2022 preveu 
que es destini més d’un milió i mig 
d’euros (1.513.382,02 €) al capítol 
d’inversions, xifra que representa 
un increment de gairebé un 50% 
respecte al 2021.

En l’àmbit de la sostenibilitat i 
l’eficiència energètica, els projec-
tes que s’inclouen sumen gairebé 1 
milió d’euros, on la major part dels 
recursos es destinaran al canvi i 
la  renovació de l’enllumenat públic  
(915.944 euros), incorporant nova 
il·luminació als dos centres his-
tòrics de Cardona i la Coromina, 
un nou enllumenat a la carretera de 
la Mina fins a la Muntanya de Sal o 
el projecte de nou enllumenat a la 
colònia Arquers, cosa que com-
portarà avançar així part del pro-
jecte d’urbanització futur d’aquest 
espai important per a Cardona. 
Altres projectes destacats són la 
instal·lació de plaques solars a la 
biblioteca (36.000 euros), la nova 
climatització del teatre municipal 
Els Catòlics (42.600 euros) i la ins-
tal·lació d’un punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics (25.000 euros).

A més, el pressupost compta amb 
una partida de 56.000 euros per a 
la millora dels camins rurals, que 
permetrà millorar l’accessibilitat.

El pressupost aprovat també 
inclou, en l’àmbit de la millora 
urbana, el projecte de transfor-
mació de la plaça Àngel Guimerà 
de la Coromina que es començarà 
a executar el primer trimestre de 
2022, valorat en  191.000 euros,  així 
com la finalització de la carretera 
de la Mina (36.000 euros), la fina-
lització de la zona d’autocaravanes 
i zona esportiva de la Coromina 
(13.000 euros) i una partida espe-
cial que permetrà renovar parcs 
infantils del municipi o instal·lar-hi 
un skatepark i rocòdrom (40.000 
euros), unes demandes sorgides a 
partir del Consell dels Infants de 
la vila. 

A nivell d’habitatge, les finances 
municipals contemplen la finalitza-
ció de les obres de rehabilitació de 
l’edifici del Carrer Doctor Merli que 
seran habitatges municipals que 
es posaran al mercat de lloguer de 
l’Ajuntament (100.000 euros).

Economia

Impuls del polígon industrial La Cort II
En els nous comptes municipals hi ha una partida 
de 100.000 euros que contempla l’impuls del nou 
polígon industrial, que permetrà la urbanització 
del polígon, un projecte que s’està fent juntament 
amb l’Incasòl i amb la col·laboració de diversos 
industrials,  una de les grans accions del govern 
municipal en aquest mandat.

Plaça Àngel Guimerà de la Coromina

Polígon industrial La Cort
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Principals inversions 2022

915.944 €

Renovació de
l’enllumenat públic  

1,5 M€
 

36.000 €

Instal·lació de plaques 
solars a la biblioteca

42.600 €

Climatització del 
teatre municipal 
Els Catòlics 

25.000 €

Instal·lació d’un punt 
de recàrrega de 
vehicles elèctrics 

sostenibilitat i eficiència 

millora urbana

56.000 €

Millora dels 
camins rurals

191.000 €

Transformació de la 
plaça Àngel Guimerà 
de la Coromina 

36.000 €

Finalització de 
la carretera 
de la Mina 

13.000 €

Finalització de la 
zona d’autocaravanes 
i zona esportiva 
de la Coromina 40.000 €

Renovació
parcs infantils 
del municipi 

habitatge

100.000 €

Finalització de les obres de 
rehabilitació de l’habitatge 
del carrer Doctor Merli 

desenvolupament
industrial

100.000 €

Impuls del projecte del nou 
polígon industrial La Cort II

5.760 €

Millores de 
l’entorn de
Vedruna Cardona

El pressupost del 
2022 ascendeix a 
6,2 milions d’euros

· Increment del 8,5% respecte al 2021
· 50% d’inversions més respecte a l’exercici anterior
· Descens de l’endeutament

Plaça Àngel Guimerà de la Coromina
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Cardona presenta el nou 
polígon industrial La Cort II: 
gairebé 230.000 metres  
quadrats i més de 50 nous 
llocs de treball

diàmetre interior Ø700

diàmetre interior Ø1800

llera de roca

6e La Cort II - IM

6e La Cort II - IG1

P1

P2

P3
P4

P5

P6

16.934m2

3.703m2

3.112m2
8.134m2

9.141m2

9.676m2

N

Desenvolupament local

Un 30% d’aques-
ta primera fase 
està disponible per 
l’atracció de noves 
empreses que vul-
guin instal·lar la 
seva activitat a Car-
dona.

L’Ajuntament de Cardona presenta 
el nou projecte de polígon indus-
trial La Cort II, amb una superfície 
total de 229.974 metres quadrats 
de superfície total, dels quals 94.151 
m2 corresponen a la primera fase. 

La primera fase d’actuació té per 
objecte principal donar respos-
ta a la demanda existent de sòl 
industrial per part d’un conjunt 
d’empresaris i empresàries que 
han demanat instal·lar-se en par-
cel·les industrial de Cardona així 
com impulsar l’atracció de noves 
indústries i empreses a la zona, 
una oportunitat de creixement del 
municipi però també pel territori. 

Actualment, s’està fent el projecte 
d’urbanització del polígon La Cort 
II i es preveu que a l’any 2023 es 
comencin les obres.

Aquest mes de febrer, en un acte 
al saló de sessions del consistori 
i davant del notari, es va signar la 
compravenda dels terrenys co-
rresponent al desenvolupament de 
la primera fase.

Per desenvolupar aquesta pri-
mera fase era imprescindible 
que les empreses interessades a 
instal·lar-s’hi, conjuntament amb 
l’Ajuntament i l’Incasòl a parts 
iguals, adquirissin 82.485 m2 si-
tuats dins l’àmbit del futur polígon.

L’Alcalde de Cardona, Ferran 
Estruch, situa aquesta fita com un 
“avenç essencial” per al desenvo-
lupament econòmic i social del 
municipi, per fixar-hi i augmentar 
la població i generar oportunitats 
de creixement i ocupació a Cardo-
na però també al territori.

Estruch ha remarcat que es tracta 
d’un projecte col·lectiu que s’ha 
estat treballant intensament els 
darrers dos anys entre Ajunta-
ment, Generalitat de Catalunya 
–a través d’Incasòl- i industrials 
que han comprat sòl per ampliar i 
consolidar la seva activitat: “Sense 
la col·laboració dels industrials 
no hagués estat possible aquesta 
primera fase del nou Polígon”, ha 
remarcat l’Alcalde. 

En aquesta primera fase, l’Ajun-
tament ha comprat un 15% del 
terreny, un 15% l’Incasòl i el 70% 
restant a càrrec dels empresaris i 
industrials del territori.

Amb aquesta primera fase es 
consoliden les empreses ac-
tuals del territori per creixement 
i ampliació de la seva activitat i 
adquisició de noves empreses. En 
els propers quatre anys es calcula 
que comportarà un augment d’una 
cinquantena de nous llocs de 
treball.

Plànol polígon industrial La Cort II

Projecte de
nou Polígon
Industrial
La Cort II
de Cardona

Polígon industrial La Cort
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L’Ajuntament mobilitza 20 
habitatges més per posar-los 
a lloguer durant el 2021

El servei que ofereix l’Oficina 
Local d’Habitatge de l’Ajuntament 
de Cardona es consolida amb la 
incorporació de nous habitatges 
a la borsa, que compta amb una 
cartera total de 42 habitatges

La borsa de lloguer de Cardona, 
servei que es proporciona des de 
l’Oficina Local d’Habitatge, tanca 
l’any amb bones xifres: de gener a 
octubre de 2021 s’han incorporat al 
voltant d’una vintena d’habitatges 
i compta amb una cartera total de 
42 habitatges. Per altra banda, 
s’han realitzat una desena de nous 
contractes d’arrendament, amb 32 
contractes d’arrendament vigents.

Aquest servei té una borsa de 
lloguer amb la qual pretén assolir 
un doble objectiu: donar sortida 
als pisos buits del municipi, sobre-
tot al nucli antic i a la Coromina, i 
aconseguir així una oferta nom-
brosa i assequible perquè els joves 
disposin d’habitatge per que-
dar-se a Cardona i captar famílies 
que ajudin a redreçar una dinàmica 
poblacional que des de fa anys va 
a la baixa.

Per fer-ho, l’Oficina Local d’Habi-
tatge ha concedit 16 nous ajuts de 
lloguer, amb imports que osci-
l·len entre els 800 i 1.200 euros, en 
funció de la ubicació de l’habitatge.
Mitjançant aquesta Oficina Local 
d’Habitatge el que fa l’Ajunta-
ment de Cardona és, d’una banda, 
ajudar tots aquells cardonins que 
busquen pis a trobar-ne a un preu 
adequat i, d’altra banda, oferir 
cobertura legal als propietaris per-
què no tinguin recels per posar el 
pis dins del mercat del lloguer.

Habitatge

L’Escola Patrocini 
estrena el nou 
accés pel Carrer 
Ramon Puig i Molins

Les obres de millora 
per l’accessibilitat 
a l’Escola Patrocini 
i entorns han estat 
finançades pel De-
partament d’Educa-
ció i l’Ajuntament de 
Cardona.

El nou accés de l’Escola Patrocini 
és ja una realitat. L’actuació, de 
322.128,26 euros, ha estat finança-
da pel Departament d’Educació de 
la Generalitat i compta amb una 
nova entrada pel carrer Ramon 
Puig i Molins que millora totalment 
l’accessible i substitueix l’entrada 
de la plaça Maragall. 

L’Ajuntament de Cardona ha assu-
mit tot el projecte d’il·luminació i 
jardineria. 

L’Ajuntament, després d’un estudi 
arquitectònic encarregat l’any 2018 
i posteriorment amb l’acceptació i 
el finançament del Departament, es 
posava fil a l’agulla a una reivindi-
cació històrica de l’escola.

Millora de l’entorn de l’escola
Amb la construcció del nou accés 
a l’escola, el Carrer Ramon Puig i 
de Molins i l’Avinguda de Catalunya 
han esdevingut les principals vies 
d’accés a l’escola. Per això, el con-
sistori ha dut a terme les obres de 
millora de tot l’entorn, les quals,

entre d’altres, s’ha centrat en la 
renovació de tot l’asfalt, l’amplia-
ció de la vorera adjacent al nou 
accés, la instal·lació de barreres 
de protecció, baranes i un pas de 
zebra elevat que permet una millor 
pacificació entre el trànsit rodat i 
els vianants.

La intervenció de la zona també 
ha comptat amb l’adequació de la 
plaça dels 100 pisos, amb l’arran-
jament del paviment de formigó i 
la instal·lació de jocs infantils. El 
cost ha estat de 155.960,99 eu-
ros, finançat a través del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC).

Urbanisme
Nou accés de l’Escola Patrocini

Pisos protegits

AJUNTAMENT DE CARDONA
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Atenció a les persones

atenció a 
les persones

FOTOGALERIA
Setmana de la Gent Gran

AJUTS 2021

25.000 €
atenció 
socioeducativa 
als infants
6.000 €

atenció serveis 
socials

servei d’atenció
a domicili

pisos
protegits

serveis
socials 2022

Mantenim el pressupost 
d’atenció a les persones i 
d’atenció socioeducativa a 
infants

Actes de la Setmana de la Gent Gran

187
ajuts 
donats

67
famílies que 
han rebut 
ajudes

120€
de mitjana 
d’ajut per 
família

3
ajudes/any 
per família
(mitjana)

AJUTS 3.000€
llibres i
material
escolar

3.000€
llar
d’infants i
sortides
curriculars

229
sol·licituds 
realitzades

SOL·LICITUDS

4
contractes
nous

54
usuari del servei 
de treballadora 
familiar

61
usuari del servei 
d’auxiliar de la llar

Ampliem amb una 3a
 treballadora el servei 
d’auxiliar de la llar.

Ampliem el servei SAD 
amb dos plans d’ocupació:

• Programa de valorització del 
treball de les cures i de la llar. 
Contractació d’un/a tècnic/a per a 
la coordinació i millora de les cures 
a domicili. 

• Programa d’acompanyament a 
la llar. Formació i posterior 
contractació de 4 auxiliars de la llar 
per a millorar l’atenció a domicili.

aliments i
menjador

subministraments 
bàsics

lloguer

integració
socio-laboral 

medicació altres

grau de 
Dependència, 
Disminució o 
Incapacitat

benestar social

beca 
menjador

habitatge

6
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L’alcalde de Cardona, Ferran Es-
truch, juntament amb la regidora 
de Benestar Social, Lluïsa Aliste, 
van fer entrega a Victòria Esqui-
vel i Rivera de la medalla cen-
tenària de la Generalitat de Cata-
lunya, un reconeixement promogut 
pel Departament d’Acció Social 
per commemorar els 100 anys de 
cadascuna de les persones, amb el 
seu nom i la data del centenari.
Nascuda a Vélmez (Còrdova) l’any 
1921, van decidir venir a Cardona 
a viure amb el seu marit perquè hi 
tenien família. 

L’any 1960 entra a treballar a l’eco-
nomato de la Coromina, on tothom 
la coneix popularment com “Victo-
ria de l’economato”. La seva família 
la defineix com a “molt treballado-
ra i honrada i una persona polida”. 
Esquivel ha treballat també cosint 
roba per a la Residència de la 3a 
edat Sant Jaume de Cardona.
Actualment, la Victòria viu envol-
tada de la seva família: té cinc nets 
(M. Victòria, Jéssica, Francisco, Eli-
sa i Sandra), i fins i tot és rebesà-
via. La seva filla Elisa la descriu 
com “una persona molt familiar”.

L’Ajuntament fa entrega de la medalla 
centenària de la Generalitat a Victòria 
Esquivel i Rivera

Nascuda a Còrdova l’any 1921, ha 
treballat a l’economat de la Coromina

El govern municipal ha 
acordat un pla de xoc per 
reforçar la neteja als carrers 
mentre no entri en vigor el 
nou contracte

Ajuntament i em-
presa de neteja 
viària acorden un 
pla de xoc per in-
tensificar la neteja a 
la via pública

L’alcalde de Cardona, Ferran 
Estruch, i la regidoria de Medi 
Ambient, Anna Maria Sala, intensi-
fiquen les reunions amb l’empresa 
de neteja viària per tal de millorar 
i reforçar el servei.

Amb l’empresa que presta el servei, 
Jaume Oró, s’ha acordat un pla de 
xoc per intensificar la neteja als 
carrers del municipi.

El pla de xoc acordat intensificarà 
notablement la higiene als carrers 
del centre històric amb la incorpo-
ració d’una neteja setmanal amb 
una màquina d’hidropressió. 

També s’incrementarà la neteja 
manual als carrers comercials, 
ampliant el que actualment ja es 
realitza en tots aquells racons on 
les màquines no poden accedir. 

Actualment, el contracte de neteja 
viària està finalitzat i en pròrroga, 
amb maquinària obsoleta, fet que 
comporta reiterades avaries. Amb 
el nou contracte es preveu ampliar 
el servei, incorporar maquinària 
nova i amb tecnologies més efi-
cients que permetran una millora 
important del servei.
 

Comissió de seguiment nou 
model de recollida selectiva de 
residus

L’Ajuntament també preveu la 
creació d’una comissió de segui-
ment en matèria de neteja viària i 
vinculat al nou model de recollida 
selectiva de residus ‘Porta a porta’, 
que s’iniciarà al municipi abans de 
l’estiu. Aquesta comissió estarà 
encapçalada per l’àrea de Medi 
Ambient i representants de l’em-
presa de neteja, entre d’altres.

Per tal de detectar possibles 
mancances del servei de neteja així 
com qualsevol queixa o comentari, 
s’obre una nova eina de comunica-
ció amb la ciutadania a través de 
l’adreça electrònica cardonaneta@
cardona.cat.

Via pública
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La Fundació SHE – Fundació “la Caixa” envia la segona tanda 
de cartes a Sallent i Cardona i inicia els tallers formatius 
a la població intervenció

La Fundació Science, Health & Edu-
cation (SHE) – Fundació “la Caixa”, 
liderada pel prestigiós cardiòleg 
Dr. Valentí Fuster, ha enviat la se-
gona tanda de cartes a la població 
sallentina i cardonina, en la qual es 
donarà informació a les persones 
que han estat seleccionades per 
formar part del projecte Healthy 
Communities. 

El passat mes d’octubre de 2021 
es va fer la primera tanda d’envia-
ments, tant a Cardona com a Sa-
llent, al primer grup d’adults -de 18 
a 67 anys- i a la franja d’edat més 
jove -de 12 a 17 anys-. La resposta 
d’ambdues poblacions va ser molt 
favorable i el 20 d’octubre es van 
iniciar els mesuraments dels indi-
cadors de salut als primers veïns i 
veïnes que van acceptar participar 
en l’estudi científic.

Durant el mes de novembre, l’equip 
mèdic de Healthy Communities es 
va traslladar als centres educatius 
per realitzar les proves i els qües-
tionaris d’hàbits saludables als 
alumnes seleccionats. Als centres 
educatius de Cardona, l’IES Sant 
Ramon i l’Escola Vedruna, es van 
mesurar un total de 140 alumnes, i 
a Sallent, un total de 73 alumnes de 
l’IES Llobregat. 

Durant els mesos de desembre 
i gener, paral·lelament amb els 
mesuraments de salut, s’ha fet la 
segona tanda d’enviament de 
cartes a Sallent i Cardona. En 
aquest s’ha informat 900 per-
sones corresponents al segon 
grup d’adults, de 18 a 67 anys, i la 
població major de 67 anys. Enca-
ra quedarà pendent una tercera 
tanda d’enviaments que es farà a 
finals de febrer del 2022. 

També durant aquest mes de gener 
s’han iniciat els programes d’inter-
venció comunitària per a la millora 
de la salut. En aquest cas, Cardona, 
la població intervenció, ha co-
mençat els tallers formatius diri-
gits a aquells participants que ja 
s’han mesurat a finals de 2021 i que 
formen part dels primers grups 
de treball classificats per franges 
d’edat.

El projecte Healthy Communities 
2030 segueix el seu curs tal com 
estava previst. Durant els mesos 
de desembre i gener s’han enviat 
900 cartes més a la població 
de Sallent i Cardona. Ja només 
queda una tercera tanda que 
s’enviarà a finals de febrer. 

També durant aquest mes de 
gener s’han iniciat els diferents 
tallers formatius dirigits als pri-
mers grups de participants de la 
població intervenció, en aquest 
cas, Cardona. A través d’aquests 
tallers, la majoria d’ells online, es 
vol donar estímuls per millorar 
els hàbits de vida dels ciutadans. 

Aquests tallers formatius es 
basen en els programes ja 
impulsats per la Fundació SHE- 
Fundació “la Caixa” en col·la-
boració amb el CNIC i el Mount 
Sinai Hospital, el programa Si! i 
Fifty Fifty, en els quals han pogut 
participar unes 32.700 persones 
i que han demostrat ser bene-
ficiosos en la millora de la salut 
cardiovascular. Salut

Mesuraments a les escolesEstand informatiu a Sallent
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Cinc cardonins, 
guardonats als 
Premis Pla 
Català d’Esport 

Esport

El Pla Català 
d’Esport a l’Escola 
(PCEE) pretén 
posar a l’abast de 
tot l’alumnat de 
primària i secun-
dària la pràctica 
d’activitats físiques 
i esportives 

Els cardonins Biel Badia, Pau 
Barrera, Abril Cabana, Rosa 
Garriga i Anna Ruiz han estat 
guardonats amb el projecte “Triatló 
a Cardona” a l’edició d’enguany 
dels Premis Pla Català d’Esport a 
l’Escola.

Els Premis del Pla Català d’Esport 
a l’Escola és una iniciativa conjunta 
del Consell Català de l’Esport i 

l’Agrupació d’Associacions Esporti-
ves Escolars de Catalunya, que els 
organitzen i convoquen en reco-
neixement a aquelles entitats i per-
sones que treballen per transfor-
mar positivament la realitat social 
dels infants i adolescents catalans, 
mitjançant l’esport i/o l’activitat 
física en l’entorn escolar.

FOTOGALERIA

Fira de la Llenega

Mesuraments a les escoles

Entrega dels Premis Pla Català d’Esport
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“Ànima Minera”, el nou audiovisual que 
estrena el Parc Cultural de la Muntanya 
de Sal amb nous espais de visita
El passat 4 de desembre, festivitat 
de Santa Bàrbara, el Parc Cultural 
de la Muntanya de Sal va inaugurar 
les obres de millora i rehabilitació 
de dos espais del recinte Mina Nie-
ves. S’ha rehabilitat l’antiga Central 
Elèctrica com a sala polivalent 
d’exposicions. Actualment, s’hi pot 
veure l’exposició “Memòria de les 
dones de les colònies mineres”.

Així mateix s’ha realitzat el nou au-
diovisual “Ànima Minera” a l’antiga 
sala de màquines del pou Alberto.

Les obres han estat finançades 
amb l’ajut FEDER Geoparc de la 
Catalunya Central. L’Ajuntament 
de Cardona i la Fundació Cardona 
Històrica convida els cardonins 
i cardonines a visitar el recinte i 
conèixer les intervencions realit-
zades.

Visita al nou audiovisual “Ànima 
Minera”
A l’antiga sala de màquines del 
pou miner Alberto, s’hi projecta 
un emotiu audiovisual que fa un 
homenatge als miners de Cardona 
i a les seves famílies, posa en relleu 
la rellevància del projecte miner 
(1929-1990) i recorda la història de 
la mineria a Cardona.

Quan es pot veure i com?
La visita és lliure i gratuïta. Tan sols 
cal dirigir-se directament a l’edifici 
senyalitzat com a “Pou Alberto” i la 
projecció es realitza contínuament 
en català i castellà.
L’horari de visita és de dimarts a 
diumenge de 10.00 h a 14.00 h.

VisitEscape, una nova manera digital 
de conèixer el patrimoni local

“VisitEscape” és una aplicació per 
a mòbils, disponible per a iOS i 
Android, que ofereix una nova 
manera de visitar llocs turístics 
emblemàtics mentre es resol un 
misteri al més pur estil d’un room 
scape. La informació es basa en 
les curiositats més sorprenents de 
cadascun dels indrets disponibles, 
que a través d’una veu interactiva 
es posa a prova l’usuari.

Cada VisitEscape és una guia d’àu-
dio que dura al voltant d’1,5 h i on 
l’usuari ha d’investigar un misteri 
mentre aprèn del lloc visitant, su-
perant proves i buscant les pistes 
clau.

L’APP compta amb una ruta per a 
conèixer la història de Cardona, 
on el punt d’inici és al pàrquing del 
castell. La descàrrega de l’aplicatiu 
és gratuïta, on es poden escoltar 

els primers tres capítols de l’ex-
periència, i a partir d’aquí s’ha de 
realitzar un únic pagament de 4,99 
€ per a tota l’experiència. A més, 
inclou l’entrada a la col·legiata de 
Sant Vicenç del castell de Cardona.

Aquest projecte compta amb el 
suport de l’Ajuntament de Cardo-
na, la Fundació Cardona Històrica 
i l’Agència Catalana de Patrimoni 
Cultural.

La presidenta de l’Acadèmia de Cinema 
Català referma el seu compromís 
amb Cardona 
La presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Català, Judith Colell, va 
visitar Cardona el passat mes de 
desembre coincidint amb la pro-
jecció mensual del Cicle Gaudí al 
municipi. Cardona acull el circuit 
estable de cinema català des de fa 
cinc anys, convertint-se en un dels 
primers municipis a promoure’l. 

Colell va ser rebuda a l’Ajuntament 
pel regidor de Cultura, Salvador 
Campos, i la regidora de Salut, 
Lluïsa Aliste, on va signar el Llibre 
d’Or i se li va fer entrega d’una 
rèplica de l’Àliga. La presidenta de 
l’Acadèmia de Cinema Català va re-
fermar el seu compromís a seguir 
col·laborant amb l’Ajuntament de 
Cardona. 

CULTURA
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Vam acabar 
l’any amb la 
votació de 
la proposta 
de pres-
supostos 
munici-

pals per aquest any 2022, uns 
pressupostos que creixen en 
l’àmbit d’ingressos per les 
aportacions de l’Estat a Cardo-
na, principalment, i que a parer 
nostre no es reflecteixen en les 
principals partides ordinàries. 
Tot i l’augment d’ingressos, es 
mantenen igual, les partides 
d’ajuts de lloguer, de rehabi-
litació d’edificis, de Joventut... 
Aquest fet més un contracte 
de recollida de residus dèbil 
i l’incompliment d’alguns dels 
acords arribats als anteriors 
pressupostos, ens van portar a 
votar en contra.
Encarem un any que ve marcat 
pels fons de recuperació i resi-
liència i especialment pels Fons 
Next Generation. En aquest 
sentit, cal una aposta clara de 
municipi per aconseguir les 
màximes inversions possibles 
i aprofitar-les per realitzar 
aquelles millores necessàries 
en els equipaments i serveis 
municipals. Per aquest motiu el 
grup municipal del PSC ens po-
sem a disposició com a partit 
per treballar conjuntament amb 
tots els grups municipals i de-
manem trobades específiques 
entre els tres grups.
A aquesta demanda, també 
volem traslladar la necessitat 
de tornar a celebrar les troba-
des relatives a la taula d’ha-
bitatge de Cardona entre els 
tres grups municipals i, també, 
reprendre el treball conjunt en 
projectes cabdals pel municipi 
com el futur d’instal·lacions es-
portives i del projecte complet 
de les Colònies Arquers.
El grup municipal socialis-
ta aquest nou any seguirem 
amb la mà estesa a la resta de 
grups municipals per elaborar 
conjuntament els projectes de 
municipi que actualment estan 
paralitzats, i continuarem fisca-
litzant al govern municipal des 
de la responsabilitat.

Fons Next Generation,
una gran oportunitat 
per Cardona
Joan Jané
Portaveu de Junts per Cardona

La Cort II: 
Un projecte 
estratègic
Joan Hernàndez
Portaveu d’Esquerra Republicana

Ferran Verdejo
Portaveu del PSC

Les ajudes apro-
vades per la  per 
la recuperació 
econòmica de 
la  Unió Europea 
(Fons Next Ge-
neration), per un 

import econòmic total de 750.000 mi-
lions d’euros tindran una gran reper-
cussió a tota la zona Euro, tant l’àmbit 
públic com en el privat. S’hauran de 
redactar projectes exigents, basats en 
els grans eixos de la transició ecolò-
gica, transformació digital, cohesió 
social i territorial i igualtat de gènere. 
Sota aquests 4 pilars s’hi poden en-
caixar  nombrosos projectes presen-
tats per la nostra pròpia administració 
local. És aquí  on l’Ajuntament de Car-
dona ha de intentar redactar projectes 
ambiciosos i realistes, alguns d’ells es-
tan en curs i altres en estudi; projectes 
que hauran de presentar-se d’una 
manera seriosa i professional per 
tal poder ser creïbles i pioners i  que 
puguin ser aprovats i executats. Junts 
per Cardona, en el últim ple del passat 
mes de Gener va demanar al govern 
compromís per a treballar a nivell de 
màxims sobre aquestes sol·licituds de 
fons, que de ben segur seran difícils 
de tornar a veure i que cal aprofitar.
Per aquest motiu i per alinear-se en 
projectes de futur amb la ciutadania i 
per representació amb tots els grups 
polítics, Junts per Cardona va accep-
tar, a petició del govern, de treballar 
plegats en la decisió dels projectes 
de futur que es poden presentar dins 
d’aquestes convocatòries. Per aquest 
motiu i per les importants partides 
pressupostàries que se’n deriven, 
aquest any, el nostre grup va voler 
donar un vot de confiança al govern 
amb l’abstenció als pressupostos, 
sota el compromís de fer una prime-
ra de reunió de treball amb tots els 
grups durant la primera quinzena de 
Febrer, una trobada que hauria de 
ser la primera de moltes, no només 
amb els grups polítics o amb els seus 
representants sinó amb moltes de  
les entitats de la la nostra població. 
És important treballar en la mateixa 
direcció en aquest sentit ja que els 
projectes poden ser els més impor-
tants en dècades, per tant  esperem 
que aquests fons puguin arribar a 
Cardona fruit d’un treball de consens i 
d’uns projectes que siguin capaços de 
liderar la multitud de projectes que es 
presentaran del nostre país.

El dia 1 de 
febrer fèiem 
un pas definitiu 
per fer realitat 
un dels pro-
jectes més im-
portants dels 

darrers anys per Cardona, el nou 
Polígon industrial la Cort II. Amb la 
compra dels terrenys per fer el nou 
polígon per part de l’Ajuntament, 
l’Incasòl i diversos agents del terri-
tori, no només posàvem els fona-
ments d’aquest projecte estratègic 
pel municipi sinó que culminàvem 
un procés d’anys de treball i nego-
ciació entre diferents institucions i 
agents del territori, que gràcies a 
l´esforç de tots, ha fet possible que 
el que en principi era una quimera 
esdevingui ja una realitat. Avui, ja 
disposem dels terrenys que el Pla 
Urbanístic Municipal qualificava 
d’industrial, ja tenim la Modificació 
del POUM aprovada definitivament, 
el Pla Parcial en marxa i ja estem 
treballant en el projecte d’urbanit-
zació del nou polígon. Un treball 
conjunt gràcies a la bona feina de 
molta gent i al compromís inequí-
voc d’aquest govern en el futur 
industrial de la nostra vila. Un nou 
polígon que ens permetrà en un 
curt termini disposar de nou sòl 
industrial per consolidar empreses 
existents que necessiten créixer i 
que amb el nou sector industrial 
podran doblar producció, capa-
citat i també crear nous llocs de 
treball. Aquests sector, dividit en 
dues fases, ja ens permetrà en la 
primera fase atreure noves activi-
tats industrials que comportin més 
ocupació. En això estem treballant 
de valent juntament amb la Genera-
litat. Sense cap dubte aquest és un 
projecte de poble, que no hagués 
estat possible sense el compro-
mís de molta gent, propietaris dels 
sòl, industrials que han participat 
en la compra del mateix, l’Asso-
ciació d’empresaris de Cardona, 
els equips tècnics de l’Ajuntament 
i l’Incasòl i evidentment l’impuls i 
l’esforç d’aquest govern. Avui, car-
donins i cardonines podem afirmar 
que Cardona tindrà un nou polígon 
en els anys vinents, i que sense cap 
mena de dubte això significarà un 
punt d’inflexió en el progrés social, 
econòmic i demogràfic de la nostra 
vila.

Complim?
La presidenta de l’Acadèmia de Cinema 
Català referma el seu compromís 
amb Cardona 
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Un any més una setantena d’actors, 
directors i tècnics del Traspunt i els 
músics de la Banda de Música de 
Cardona fan possible el creixement 
d’aquest espectacle, Els Pastorets 
de Cardona. 

Aquest any han estat dirigits per 
Maria Rosa Moya i Imma Haro amb 
l’ajuda de l’Enric Campos. S’ha re-
cuperat el nostre teatre de sempre 
“Els Catòlics”, amb la sortida de 
Satanàs per la trapa i s’ha rees-
tructurat el guió per dotar-lo de 
coherència temporal. 

També s’hi ha afegit una petita 
escena i una cançó de pastors. 
Moltes gràcies als més de 500 
espectadors que heu assistit a Els 
Pastorets d’enguany.

Les fotos son de @elenapelegrin i @_giulette

La cavalcada de Reis de Cardona 
adapta el seu recorregut

Un any més, la cavalcada de Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient 
va arribar a Cardona, el passat 5 
de gener. Enguany, amb modifica-
cions en el recorregut previst, on 
va passar per la Coromina, seguit 

del Raval de Sant Joan, l’avinguda 
del Rastrillo, carrer Escassany, Ma-
jor, Sant Miquel i de la Pietat fins a 
passar per la carretera del Miracle, 
a l’altura del Barri Nou.

Finalment, la cavalcada, que va 
estar amenitzada per la Banda de 
Música de Cardona i coorganit-

zada per l’Agrupament Escoltes 
Hug Folc i amb la col·laboració de 
la Policia Local i Protecció Civil 
Cardona, va acabar amb èxit a la 
plaça de la Fira, on es va fer un 
parlament final acompanyat de 
cardonins i cardonines.
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