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L’alcalde Ferran Estruch i el Dr. Valentí Fuster signen el 
conveni per fer realitat el projecte Cardona Integral

L’equip de govern 
valora en positiu els 
tres anys de mandat
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TELÈFONS D’INTERÈS

editorial

Cardona Integral, un projecte per al futur de Cardona  

El passat dia 6 de juny, l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, 
i el president de la Fundació SHE, Valentí Fuster, van oficia-
litzar la signatura del conveni que ha de permetre posar en 
funcionament el projecte Cardona Integral.

Amb aquest acord, l’Ajuntament de Cardona i la Fundació 
SHE fixen el seu compromís de treballar conjuntament per 
construir una Cardona millor. Aquesta és la voluntat de to-
tes les persones que treballen per assolir el projecte Cardona 
Integral, un projecte que, de la mà del Dr. Fuster, convertirà 
Cardona en una vila de referència en l’àmbit de la salut a 
nivell internacional.

L’equip de govern de Cardona ha treballat molt dur per fer 
realitat el projecte de convertir Cardona en una vila que 
fomenti els hàbits de vida saludables, que afavoreixi la pràc-
tica de l’esport, que sigui respectuosa amb el medi ambient 
i que contribueixi a millorar la qualitat de vida dels seus 
ciutadans. Aquests són els objectius de Cardona Integral, 
uns objectius que suposaran un autèntic revulsiu per a la 
vila de Cardona, que transformaran la seva imatge i que 

generaran nous atractius per a la nostra vila. Com ja hem 
explicat en diverses ocasions, Cardona Integral inclourà la 
construcció d’un nou camp d’esports, amb gespa artificial, 
al mateix lloc on s’ubica l’actual camp de futbol, la creació 
de dues rutes saludables i l’organització d’esdeveniments 
relacionats amb la salut.

Totes aquestes actuacions tenen un pressupost aproximat de  
tres milions d’euros que s’invertiran en un termini d’uns tres 
anys. Per a l’equip de govern, assolir aquest acord amb la Fun-
dació SHE ha estat un gran repte que suposarà una inversió 
importantíssima per a la nostra vila. En un temps en què les 
institucions diposen de pocs recursos econòmics, Cardona 
podrà gaudir d’una considerable inversió per fer realitat el 
projecte Cardona Integral.

L’equip de govern està convençut que Cardona Integral ha 
de ser el projecte que contribueixi a revitalitzar el futur de 
Cardona, que permeti projectar la vila al món i que asseguri 
un millor futur per a tots els veïns i veïnes Cardona. 
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L’Ajuntament de Cardona 
i la Fundació SHE van 
signar el  passat 6 de juny 
el conveni que permetrà 
el desenvolupament del 
projecte Cardona Integral. 
L’objectiu de Cardona 
Integral és promoure el 
desenvolupament de la vila 
cardonina des del punt de 
vista de la salut.
Per fer-ho, la Fundació SHE 
aportarà la seva experiència 
i coneixements en l’àmbit 
de la salut comunitària i 
l’Ajuntament impulsarà les 
accions necessàries per tal 
de desenvolupar projectes 
que facin de Cardona una 
ciutat saludable. Entre les 
primeres actuacions que es 
contemplen hi ha la cons-
trucció d’un nou camp 
d’esports municipal i la creació de dues rutes saludables. El 
projecte Cardona Integral preveu invertir prop de 3 milions 
d’euros, en un termini aproximat de tres anys, per comple-
tar la seva primera fase que també inclourà un programa 
d’esdeveniments vinculats a l’àmbit de la salut.
Amb la signatura del conveni, que es va aprovar en l’últim 
Ple municipal, l’Ajuntament de Cardona i la Fundació 
SHE es comprometen a treballar conjuntament per fer de 

L’alcalde Ferran Estruch i el Dr. Valentí Fuster signen 
l’acord per impulsar el projecte Cardona Integral

L’objectiu és convertir la vila cardonina en un 
referent mundial de ciutat saludable

Cardona una vila de referèn-
cia en l’àmbit de la salut a 
nivell internacional. Així, 
s’espera que durant aquest 
any es completi l’adequació 
de les dues rutes saludables 
que s’integren al projecte. 
Les rutes sortiran del centre 
històric i aniran, una cap a la 
Vall Salina, i l’altra cap a la 
Mare de la Font. Els dos itine-
raris incorporaran elements 
de senyalització i aparells per 
a la pràctica de l’esport. Pel 
que fa al camp d’esports, en 
aquests moments s’està treba-
llant en el projecte executiu. 
L’objectiu és fer un equipa-
ment que permeti fer-hi múl-
tiples activitats, amb gespa 
artificial i amb unes instal.
lacions completament reno-
vades.

L’altre gran apartat de Cardona Integral seran els esdeveni-
ments. Així, s’impulsarà la celebració d’esdeveniments cien-
tífics (congressos, simposis, jornades de medicina) i d’actes 
més populars com competicions esportives, conferències i 
sortides populars per promoure els hàbits de vida saluda-
bles. També es preveu desenvolupar nous programes de sa-
lut que, com el programa Fifty-Fifty o el programa SÍ, contri-
bueixen a millorar la salut de les persones.

La construcció del nou camp d’esports, 
la creació de dues rutes saludables i la 
celebració d’esdeveniments de promoció 
de la salut seran les principals accions de la 

primera fase de Cardona Integral
--------------------------------------

Un projecte pioner
Per a l’alcalde Ferran Estruch, el projecte Cardona 
Integral suposa “una oportunitat única” per a 
Cardona. “És un projecte pioner, que compta 
amb una important inversió per al municipi, 
que fomenta els valors de vida saludables i que 
contribuirà a donar a conèixer Cardona al món”, 
explica l’alcalde Ferran Estruch. Per la seva banda, 
el Dr. Fuster ha celebrat la implicació que “des del 
primer moment ha tingut tota la gent de Cardona” 
i s’ha mostrar convençut de l’èxit del projecte.

Cardona Integral preveu la inversió  a la vila de 
prop de 3 milions d’euros en els propers 3 anys

L’alcalde Ferran Estruch i el Dr. Valentí Fuster durant la firma del conveni
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L’equip de govern de Cardona valora en positiu els tres 
primers anys de mandat
El govern de l’Ajuntament de Cardona fa balanç 
dels seus primers tres anys al capdavant de 
l’Ajuntament cardoní

L’equip de govern de Cardona va presentar a principis de 
juny la valoració dels seus primers tres anys al capdavant 
de l’Ajuntament cardoní. El balanç es va presentar en dues 
assembles informatives públiques, una a Cardona i l’altra 
a la Coromina, en les quals l’alcalde i els regidors de go-
vern van explicar les principals actuacions dutes terme per 
l’Ajuntament durant els tres primers anys de mandat.
Per a l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, la valoració de la 
legislatura és positiva “ja que en un moment com l’actual 
l’Ajuntament ha aconseguit impulsar projectes de gran im-
portància per a la vila”, com el projecte Cardona Integral 
i, a més, “ha sabut redreçar les finances municipals per 
encarar el futur amb molt bones perspectives”. L’executiu cardoní s’ha mostrat satisfet de la feina feta en 

l’àrea econòmica en la qual s’ha hagut de fer un gran esforç 
de contenció de la despesa que ha permès, entre d’altres mi-
llores, reduir molt significativament el termini de pagament 
de factures a proveïdors a 2 mesos quan l’any 2011 es paga-
ven a 15 mesos.
A més, l’equip de govern està tirant endavant diversos pro-
jectes per tal de fent front a la crisi i reactivar l’economia 
local. Entre aquests, destaquen el Pla de dinamització dels 
polígons industrials que s’impulsa en col.laboració amb els 
municipis de Solsona i Olius amb l’objectiu de dinamitzar 
l’activitat industrial a partir de la col.laboració publicopriva-
da. També s’ha començat a treballar en la redacció del Pla 
estratègic de Cardona, “una eina vital per al futur de Car-
dona que servirà per definir el model econòmic de la vila 
per als propers anys” i s’ha creat una línia d’ajuts econò-
mics per a emprenedors que ha contribuït a l’obertura de 
quinze nous negocis a la vila. El suport a les iniciatives de 

Termini pagament: 
15 mesos

2 mesos

EVOLUCIÓ PAGAMENT PROVEÏDORS 2011-2014

L’equip de govern de Cardona durant la presentació del balanç de govern

L’acte de presentació del balanç de govern es va fer al teatre Els Catòlics 

L’equip de govern també va presentar el balanç dels tres primers anys de  
mandat als veïns de la Coromina
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l’Associació d’Empresaris de 
Cardona o a l’entitat Goral 
són una mostra més del su-
port de l’equip de govern al 
teixit productiu i ha permès 
recolzar iniciatives com la 
Fira del jove emprenedor o 
l’elaboració del llibre blanc 
de l’emprenedoria.
Una altra de les àrees de govern que ha estat fortament im-
pulsada els darrers anys ha estat la de Turisme. Per l’alcalde 
“Cardona vol seguir sent un referent turístic de Catalun-
ya” i per aquest motiu s’ha encarregat l’elaboració d’un nou 
Pla de màrqueting pensat per promocionar la vila als princi-
pals fòrums de gestió turística i obrir Cardona a nous mer-
cats turístics. En aquest moment ja s’estan executant més 
del 50% de les accions previstes en el Pla. A més, s’ha po-
tenciat els convenis de col.laboració amb altres ajuntaments 

Cardona Integral
Per a l’alcalde de Cardona, aquest és el projecte estrella 
del mandat. L’acord de l’Ajuntament de Cardona i la 
Fundació SHE permetrà fer de Cardona un municipi 
de referència internacional en l’àmbit de la salut. El 
projecte preveu diverses actuacions que inclouran la 
construcció d’un nou camp d’esports, la creació de ru-
tes saludables i l’organització d’esdeveniments relacio-
nats amb la salut, amb una previsió d’inversions de tres 
milions d’euros en un termini aproximat de tres anys.

Tricentenari
Cardona està jugant un paper important en la cele-
bració dels actes del Tricentenari de la Guerra de Suc-
cessió. Entre els actes més importants destaquen la 
participació a les festes de Santa Eulàlia de Barcelona, 
l’execució de les obres del castell de Cardona  o la pu-
blicació del llibre “Cardona 1705-1714.La resistència a 
l’interior” de l’historiador Francesc Serra. A més, Car-
dona serà el proper 18 de setembre l’escenari de l’acte 
de cloenda del Tricentenari.

Cardona Integral i la commemoració del Tricentenari de 1714, dues iniciatives 
per a la projecció de Cardona 

i institucions, s’ha renovat 
la fulleteria promocional i 
s’ha creat un servei de venda 
d’entrades online.
Pel que fa l’àrea d’atenció a 
les persones, en aquesta le-
gislatura s’han traslladat les 
oficines de Serveis socials a 

l’edifici del Centre Cívic i s’han incrementat els recursos per 
ajudar les persones amb dificultats. Un altre dels temes en 
què més s’ha treballat i es continua treballant és la defensa 
del model d’urgències i del CAP de Cardona. 
L’alcalde, Ferran Estruch, va destacar que l’equip de govern 
aposta per “una nova manera de fer política, amb més par-
ticipació ciutadana, més transparència i comunicació”. 
Dins del marc d’un govern de proximitat, s’han engegat el 
Pla estratègic, el Pla local de joventut,el Centre Cívic i el 
reglament de participació ciutadana.

notícies

El projecte Cardona Integral, el redreçament 
de les inances municipals i l’aposta pel 
Turisme, principals reptes del mandat de 

l’equip de govern de Cardona 
--------------------------------------

El projecte Cardona Integral, amb la Fundació SHE, serà un nou revulsiu per a 
la vila de Cardona   

L’activitat turística continua sent un dels principals eixos de la política econòmica 
de Cardona 
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Cardona fa avançar el seu Pla estratègic per al futur
Les sessions de treball per a l’elaboració del Pla 
estratègic de Cardona continuen avançant amb 
una àmplia participació dels sectors econòmics i 
socials de la vila

El passat mes de febrer, l’Ajuntament de Cardona va posar 
en marxa el projecte de definició del Pla estratègic de la 
vila, un  projecte que vol fixar, a través de la participació 
ciutadana, les línies estratègiques del desenvolupament 
econòmic i social de Cardona per als propers anys.  
Per dur a terme el Pla, l’àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament ha implementat un procés participatiu que 
compta amb la implicació de tota la societat cardonina. Per 
fer-ho, s’han creat diverses comissions de treball que deba-
ten sobre els principals eixos que aborda el Pla estratègic: 
1.- Turisme; 2.- Salut; 3.- Indústria; 4. Desenvolupament de 
les persones i qualitat integral; 5.- Gestió de la promoció 
econòmica i del desenvolupament local.   

Visiteu la pàgina web del Pla estratègic: 
http://cardonaplaestrategic.cat/actualitat

Cardona uneix esforços amb Solsona i Olius per 
impulsar l’activitat industrial

Cardona, Solsona i 
Olius consensuaran 
un model de gestió 
conjunta dels polí-
gons industrials a fi de 
dinamitzar-los i aug-
mentar-ne l’activitat 
econòmica. Aquesta 
és la primera acció 
prioritària que recull 
el projecte d’impuls 
dels polígons a través 
de la col.laboració 
públicoprivada que 
fixa les línies estratègiques per dinamitzar el teixit em-
presarial i que es va presentar el passat 26 de maig a 
Cardona.
A la jornada de presentació hi van ser presents els al-
caldes de Cardona, Ferran Estruch, de Solsona, David 
Rodríguez, i d’Olius, Ramon Sala, a més dels regidors 
de Promoció Econòmica dels tres consistoris i repre-
sentants d’Empresaris per al Solsonès i l’Associació 
d’Empresaris de Cardona.
El projecte d’impuls dels polígons ha estat elaborat 

Ajuntaments i associacions empresarials impulsaran un model de gestió col·laborativa

per la Unió de Polí-
gons Industrials de 
Catalunya (UPIC), i 
proposa, com a punt 
prioritari, la creació 
d’un ens gestor comú 
que assumeixi la gestió 
i la millora dels polí-
gons industrials, i que 
pugui impulsar altres 
iniciatives de caràcter 
econòmic. 
Els alcaldes dels 3 mu-
nicipis van subratllar 

la necessitat de treballar conjuntament per desenvolu-
par un model de gestió “que permeti aprofitar al mi-
llor possible els recursos i que defineixi les prioritats 
que s’hauran d’assolir de cara al futur”. En aquest 
sentit, el batlle cardoní, Ferran Estruch, va animar tots 
els assistents a treballar de manera cooperativa i es va 
mostrar convençut que “la fortalesa del territori i la 
seva gent suposarà l’èxit del projecte”. Igualment va 
destacar l’esforç dels tres ajuntaments per treballar en 
la línia de la recuperació econòmica del territori.

Imatge de la presentació del Pla d’impuls dels polígons industrials 

Reunió de la taula sectorial d’Indústria 
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Les instal.lacions del camp de futbol de la Coromina s’estan adequant per tal que la temporada vinent el Club Futbol Car-
dona i els veterans de la Coromina puguin competir-hi mentre es remodela l’actual camp d’esports municipal, una de les 
primeres actuacions del projecte Cardona Integral. Els treballs de remodelació ja han començat i preveuen la construcció 
d’un nou mòdul de vestidors, amb 4 sales, la renovació de la zona de graderies i la instal.lació de torres d’il.luminació. 
Aquestes obres serviran, segons explica l’alcalde, Ferran Estruch, “per recuperar unes instal.lacions que estaven comple-
tament obsoletes”.

Les obres al camp de la Coromina avancen a bon ritme. Ja s’ha començat a adequar la graderia i a renovar els vestidors

L’actuació permet guanyar nous aparcaments a 
tocar del centre històric

L’Ajuntament de Cardona ha completat els treballs de re-
modelació de la plaça de les Fabricantes i la plaça de Josep 
Compte i Viladomat. Els treballs realitzats en aquests dos 
espais han permès  millorar la seguretat de la zona, ampliar 
les places d’estacionament i endreçar aquest àmbit del mu-
nicipi.
A la plaça de les Fabricantes, davant la zona d’accés a 
l’IES Sant Ramon, el projecte de millora ha consistit en 
l’adequació del mur de la plaça i la substitució de l’antiga 
barana de formigó per una nova barana de ferro. Els treballs 
van incorporar també el repintat de l’asfalt de la plaça amb 
l’objectiu d’ordenar les actuals places d’estacionament de 
vehicles.
Pel que fa a la plaça de Josep Compte i Viladomat, l’actuació 
que s’hi ha portat a terme ha consistit en la substitució de 
l‘antic ferm de grava i terra per un asfaltat de formigó. A 
més, s’hi han habilitat 17 noves places d’aparcament, fet que 
permet augmentar el nombre de places d’estacionament de 
vehicles en una zona propera al centre històric, cosa que 
ajudarà a millorar l’accés dels veïns al nucli antic. El projec-

L’Ajuntament remodela les places de davant de l’institut i del CAP

te de millora d’aquests espais ha estat redactat pels serveis 
tècnics municipals i l’execució de les obres ha anat a càrrec 
de la brigada municipal d’obres i dels peons d’un dels plans 
d’ocupació contractat per l’Ajuntament. Les obres tenen 
un pressupost total de prop de 6.000 euros, i formen part 
del projecte de remodelació del carrer Hospital que ha co-
mençat durant el passat mes de juny.

Imatge de la renovada plaça de Josep Compte i Viladomat

L’Ajuntament de Cardona renova el camp de futbol de la Coromina

notícies
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L’Ajuntament i la Fundació Cardona Històrica presenten 
el nou Pla de màrqueting de la destinació Cardona

El Pla es va presentar el passat 
11 de març i preveu actuar en 
diversos àmbits de la promo-
ció turística, especialment en 
la creació de nous productes 
turístics, la millora de la seva 
comercialització i l’augment 
del nombre de turistes que vi-
siten la vila. 
Per assolir aquests objectius 
s’ha contractat un Pla de màr-
queting en què s’han invertit 
gairebé 90.000 €. Les princi-
pals línies d’actuació estan 
basades en el producte, el po-
sicionament i la promoció de 
Cardona. Tant l’Ajuntament 
com la FCH esperen que el Pla 
faci de Cardona “una destina-
ció turística integral i de pri-
mer nivell” segons va explicar 
l’alcalde Ferran Estruch. 
L’empresa responsable del 
Pla, Advance Leisure Services, 
durà a terme una campanya 
enfocada especialment a 
amplificar la presència de Cardona a les xarxes turístiques i 
a millorar el seu posicionament a Internet. També ben aviat 
s’implementarà el sistema de compra de productes online, 
que permetrà als usuaris planificar per avançat les seves visites 
a la vila. Amb el nou Pla es posicionarà Cardona als mitjans 

L’objectiu del Pla és augmentar el nombre de visitants a Cardona i projectar la vila als principals 
circuits turístics 

de comunicació turístics de 
referència i a les plataformes 
digitals i d’Internet amb més 
usuaris i es comercialitzarà 
la visita a la vila entre les 
empreses de gestió de creuers.
El Pla de màrqueting estableix 
una sèrie d’accions concretes a 
desenvolupar aquest 2014, més 
d’un 50% de les quals ja s’han 
posat en marxa, com la creació 
d’una excursió a la vila ducal 
tres cops per setmana des de 
Barcelona amb la possibilitat 
que sigui diària en el període 
estival o el disseny de nous fu-
lletons de la vila. També s’està 
fent una ferma aposta per la 
promoció i amb aquest motiu 
Cardona ha estat present a les 
fires més importants de Tu-
risme, entre elles FITUR i el 
Saló Internacional de Turisme 
de Catalunya, amb un estand 
propi en el qual hi havia re-
presentats també els agents tu-

rístics privats del municipi, per tal d’obrir Cardona a nous 
mercats. A més, s’està treballant per aconseguir el segell de 
destinació familiar. Totes les activitats previstes estan pensa-
des per augmentar el nombre de visitants i els recursos que 
genera el turisme a la vila. 

Nova recepció al Parc Cultural 
de la Muntanya de Sal

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal ha estrenat 
una nova recepció més lluminosa i més àmplia, que 
incorpora diverses caixes de llum amb imatges dels 
llocs d’interès turístic de Cardona i amb prestatgeries 
per exposar els productes de marxandatge. La 
nova recepció disposa d’un gran mapa del terme 
municipal de Cardona en el qual se senyalitzen els 
principals punts d’interés del municipi.

Presentació del Pla de màrqueting al Centre Cardona Medieval

Imatge del bus promocional de les visites a Cardona
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Cardona va viure el passat 21 de juny una jornada històri-
ca amb la inauguració de les darreres obres de restauració, 
senyalització i museïtzació de la fortalesa cardonina. La con-
secució de les obres es va celebrar amb una jornada festiva 
de portes obertes i amb l’acte institucional d’inauguració 
que va comptar amb la presència del conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, del comissari de la Generalitat pel Tricen-
tenari, Miquel Calçada, i de  l’alcalde, Ferran Estruch.
Amb aquestes obres Cardona aconsegueix fer un pas més en 
la total recuperació del conjunt arquitectònic i millora subs-
tancialment el seu potencial turístic. Tal i com va explicar el 
conseller Cultura, Ferran Mascarell, durant els parlaments 
institucionals “el castell de Cardona exerceix una funció 
essencial de memòria viva i, alhora que atrau el turisme, 
significa moltes coses per a la vila de Cardona i pel país”. 
Durant la jornada inaugural les autoritats van visitar el ba-
luard de Santa Maria, que forma part dels baluards que s’han 
restaurat en aquesta darrera fase d’obres, la casamata, on 
s’ha ubicat la museïtzació de la història del castell i la Guerra 
de Successió, i posteriorment es van dirigir a la col.legiata 
per veure les obres de rehabilitació de la coberta de l’edifici. 
L’alcalde de Cardona va destacar la importància de les obres 
realitzades al conjunt del castell i va recordar el passat gloriós 

El castell de Cardona es renova pel Tricentenari
El castell de Cardona aconsegueix obtenir entre 
els anys 2013 i 2014 una inversió de prop d’1,5 
milions d’euros

La museïtzació de la Casamata, la restauració de 
la coberta de la Col.legiat i dels baluards són les 
principals actuacions executades al castell 

de la fortalesa cardonina, últim reducte català a caure a mans 
de l’exèrcit borbònic a la fi de la Guerra de Successió. En 
aquest sentit, el batlle cardoní va afirmar que “la victòria” 
de 1714 és que “avui som aquí” i que “hi som altre cop en 
un moment clau per a la història del país”. “Ara la història 
ens torna a convocar, siguem-ne conscients i no defallim 
fins a completar plenament la victòria de 1714”, van ser les 
paraules de cloenda del discurs de l’alcalde Ferran Estruch.

Els actes d’inauguració  van començar al matí amb una jornada de portes obertes al castell amb visites guiades gra-
tuïtes a la fortalesa, accés lliure als seus espais patrimonials i una sessió gratuïta de la visita dramatitzada “Desvalls, 
l’heroi de la resistència”. També es van programar conta-contes i es van poder veure les exhibicions d’un escamot 
de Miquelets. La jornada va finalitzar amb un concert gratuït de Roger Mas, que va omplir a vessar la col.legiata 
de Sant Vicenç. El cantautor solsoní, acompanyat del Brossa Quartet de Corda, va presentat ‘Les cançons tel.lúri-
ques” en un concert que posava fi a una històrica jornada per a la vila de Cardona. 

Un concert de Roger Mas a la col.legiata tanca una exitosa jornada inaugural 

Cardona ha aconseguit renovar el conjunt arquitetònic del castell de Cardona     

La comitiva d’autoritats va visitar la museïtzació de la casamata i va seguir les explicacions dels tècnics que han restaurat els baluards del castell 



C a r d o n a .  R e v i s t a  d ’ I n f o r m a c i ó  M u n i c i p a l  i  C i u t a d a n a10

notícies

Cardona ha aconseguit 
completar el coneixement 
històric sobre el 
transcendental paper que 
la vila i el castell cardonins 
van jugar durant la Guerra 
de Successió gràcies a 
l’exhaustiu treball realitzat 
per l’historiador navarclí, 
Francesc Serra, i que 
ha publicat en el llibre 
“Cardona 1705-1714. La 
resistència a l’interior”. 
El dia 29 de març es 
va presentar el llibre a 
l’Ajuntament de Cardona en un acte presidit per l’alcalde 
cardoní, Ferran Estruch, acompanyat per l’autor de l’obra, 
Francesc Serra, l’editor, Rafael Dalmau i el director del Mu-
seu d’Història de Catalunya, Agustí Alcoberro. 

Cardona aprofundeix en la seva història gràcies a la publicació del llibre de 
Francesc Serra: “Cardona 1705-1714. La resistència a l’interior”

Es tracta de l’estudi més complet sobre la història de Cardona i la Guerra de Successió

La publicació d’aquest llibre 
forma part dels projectes que 
l’Ajuntament cardoní ha 
impulsat per commemorar 
el Tricentenari de la fi de 
la Guerra de Successió. Per 
l’alcalde, Ferran Estruch, 
el llibre “és l’obra de 
referència per conèixer la 
resistència a Cardona i a 
tota la Catalunya central”. 
A més, l’alcalde cardoní va 
agrair “la tasca de totes les 
persones que en aquests 
anys han treballat per 

donar a conèixer la història de la nostra vila”. L’autor, 
Francesc Serra, va explicar que el llibre “és també un 
homenatge a la resistència de Catalunya i una reivindicació 
del paper de Cardona en la guerra”. 

Una marxa i una pedalada popular 
promocionen el Setge de Cardona

El Centre Excursionista de Cardona va organitzar el 
passat 16 de març la Marxa del Setge, una sortida de 
resistència que va recórrer els principals escenaris on 
es va desenvolupar el Setge de 1711. La marxa, en què 
van participar més de 200 persones, va donar la volta al 
terme municipal de Cardona i va cobrir una distància 
de 52 km.   
D’altra banda, el 18 de maig es va celebrar la segona 
pedalada del Setge organitzada pel Club BTT Salí de 
Cardona on es van aplegar 130 ciclistes. La pedalada 
constava de dos circuits de 24 i 54 km aproximadament, 
dissenyats per l’exciclista olímpica Sílvia Rovira. 

Cardona presenta dues novetats 
editorials sobre la Guerra de Successió
 
L’escriptor cardoní Jordi Santasusagna va presentar el 
passat 21 d’abril la seva darrera novel.la “Bandera ne-
gra”, una obra ambientada a Cardona i que narra una 
història d’amor, coratge, devoció i patiment que explica 
un episodi desconegut i decisiu de la Guerra de Suc-
cessió.  
Per altra banda, el passat 15 d’abril el Centre Cardona 
Medieval va acollir la presentació del llibre “Els Setges 
1714” de l’escriptor Jordi Mas. Pensat i escrit per a petits 
i grans el llibre dóna a conèixer, d’una manera fantàsti-
ca i divertida, la història dels setges de Barcelona i Car-
dona entre 1713 i 1714.

Acte de presentació del llibre “Cardona 1705-1714. La resistència a l’interior”
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El castell de Cardona va 
acollir el passat 12 d’abril 
la sessió de cloenda del 
Congrés Internacional so-
bre els Tractats d’Utrech 
organitzat en el marc de la 
commemoració del Tricen-
tenari de la fi de la Guerra 
de Successió. 
La jornada va ser presidida 
per l’alcalde de Cardona, 
Ferran Estruch, el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, 
Santi Vila, i el director del 
Museu d’Història de Cata-
lunya, Agustí Alcoberro. 

Cardona acull la jornada de cloenda del Congrés Internacional sobre els 
Tractats d’Utrech

“Els tractats d’Utrech: Cla-
rors i foscors de la pau. La 
resistència dels catalans” 
l’organitzaven l’Institut 
Jaume Vicens Vives i el 
Museu d’Història de Cata-
lunya i va reunir a 40 po-
nents de diverses universi-
tats estatals i europees. 
L’historiador Joaquim Na-
dal, de la Universitat de 
Girona, va pronunciar la 
conferència de cloenda i a 
continuació es va fer una 
visita guiada al castell de 
Cardona. 

La jornada va ser presidida per l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila, i el director del Museu d’Història de Catalunya, Agustí Alcoberro. 

La cuina tradicional de les cases catalanes al segle 
XVIII es pot tornar a degustar a Cardona gràcies 
al projecte Sabors de 1714 que es va presentar el 
passat 15 de maig i en el qual han participat 9 
restaurants de la vila ducal.  
El projecte ha estat possible gràcies a la tasca de 
la Dra. Maria Ángeles Pérez Samper (UB), que ha 
escollit les receptes més representatives d’aquest 
període, i a la col.laboració de la Fundació Insti-
tut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronò-
mica i l’assessorament de Montserrat Coberó. 
Els restaurants de Cardona que han participat 
en el projecte són: Restaurant 4 Cantons, Cal 
Borrasca, El Petit Perico, La Plantada, La Premsa 
Hotel Rural (Antic Molí d’Oli), La Volta del Rec-
tor, Parador de Turisme de Cardona, Torre d’En 
Bofill (Masia d’Agroturisme) i el Vilar Rural de 
Cardona. 
Tots aquests restaurants  han inclòs a les seves 
cartes una mostra dels plats que es podien trobar 
a les taules catalanes del segle XVIII.

Cardona recupera la cuina 
del segle XVIII amb el 
projecte Sabors de 1714

Imatge de la jornada de cloenda del Congrés sobre els Tractats d’Utrecht

Els Sabors de 1714 es van poder tastar al passeig de la Fira
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Cardona i Manresa van signar el passat 23 d’abril l’acord 
de col.laboració que els dos ajuntaments han impulsat per 
promocionar les visites turístiques a dos dels principals mu-
nicipis de la Catalunya Central que van ser protagonistes 
importants dels fets de 1714. 
L’acte el van presidir els alcaldes de Manresa i Cardona, Va-
lentí Junyent i Ferran Estruch, acompanyats per l’historiador 
manresà, Francesc Comas, el doctor en història i arxiver mu-
nicipal de Cardona, Andreu Galera, i la regidora de Promo-
ció Econòmica, Comerç i Turisme, Sílvia Gratacós. 
Per tal de promocionar les dues visites, s’oferirà un preu es-
pecial de 4 euros per visitar Cardona i es rebrà un val de 
descompte per fer la visita “Manresa, ciutat cremada” i vice-

Cardona i Manresa promocionen turísticament el patrimoni sobre la 
Guerra de Successió

Els dos municipis comercialitzaran 
conjuntament les visites  relacionades amb la 
Guerra de Succesió amb un descompte del 50%

versa. Així, les dues costaran 8 euros en lloc dels 12 euros 
que valdria si ho fessin per separat. 

Es presenta el projecte educatiu del Tricentenari 

L’Àrea dels Serveis Educatius (EduCard) de la Fundació Cardona Històrica va presentar el passat 15 d’abril el projecte 
educatiu del Tricentenari adreçat als centres escolars de la vila. Les propostes es basen en tres grans eixos: les visites 
didàctiques al castell, l’assessorament als centres educatius en el disseny d’activitats pròpies i la facilitació de recursos 
didàctics i pedagògics als centres de Cardona. Més de 190 alumnes dels centres educatius de Cardona ja han participat 
en les diferents propostes de visites commemoratives. 

Acte de presentació del conveni entre els ajuntaments de Cardona i Manresa

Música per commemorar el Tricentenari

La commemoració del Tricentenari a Cardona va permetre gaudir del concert de música popular catalana “El Cant d’un 
Poble” que es va celebrar el passat 13 d’abril a l’església de Sant Miquel. També el Cicle de Música Sacra es va sumar a la 
commemoració dedicant la primera de les dues vetllades musicals a la música del 1714.  
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Cardona va tancar una molt 
bona Setmana Santa pel que fa 
a l’activitat turística al municipi 
i a les xifres d’ocupació dels 
centres turístics de la vila. El 
Parc Cultural de la Muntanya 
de Sal, el Centre Cardona 
Medieval i el castell han 
registrat, del 12 al 21 d’abril, 
un total de 6.151 visitants, una 
xifra que suposa un increment 
de 912 respecte al 2013 i de 
2.379 respecte al 2012. Per als 
responsables de turisme del 
consistori cardoní l’augment de l’activitat turística demostra 
que “s’estan fent bé les coses”. En aquest sentit, l’alcalde 
Ferran Estruch ha destacat l’aposta per una nova estratègia 

Un grup de visitants a l’interior de la Muntanya de Sal 

L’empresa bagenca Iberpotash SA s’ha 
convertit en membre protector de la 
Fundació Cardona Històrica gràcies al 
conveni de col.laboració que ha signat 
amb l’ens cardoní i que contribuirà al 
projecte de desenvolupament turístic 
que Cardona impulsa a les antigues 
mines de sal i de potassa del munici-
pi. El conveni es va formalitzar el pas-
sat mes de març al saló de sessions de 
l’Ajuntament de Cardona després que 
l’alcalde cardoní, Ferran Estruch i el 
conseller delegat d’Iberpotash SA, José 
Antonio Martínez Álamo, signessin el 
document de col.laboració per a pro-
jectes de recuperació i divulgació del 
patrimoni històric de Cardona. 
El conveni entre l’Ajuntament de Car-
dona i l’empresa Iberpotash SA estipu-

L’Ajuntament i Iberpotash signen un conveni de 
col·laboració amb la Fundació Cardona Històrica

la que la Fundació Cardona Històrica 
donarà compte del destí concret de la 
donació i que els recursos aportats es 
destinaran a l’execució d’aquells pro-
jectes que s’inscriuen dins els objectius 

El conveni permetrà unir 
esforços i recursos per 
impulsar la divulgació del 
patrimoni cultural de Cardona 

L’alcalde, Ferran Estruch, i el conseller delegat d’Iberpotash, José Antonio Martínez Álamo, es donen la mà 
després de la signatura del conveni

Més de 6.000 persones visiten els centres turístics de Cardona durant la 
passada Setmana Santa
L’aposta per una nova estratègia de promoció turística ha suposat un increment dels visitants a la vila

de promoció turística que 
ha suposat “un increment 
de la presència de Cardona 
als principals punts de 
comercialització de productes 
turístics”. Igualment ha valorat 
molt positivament “els acords 
estratègics que hem firmat 
amb altres agents turístics 
com el Born Centre Cultural, 
Turisme Barcelona, Món sant 
Benet o Solsona” i l’aposta 
turística que Cardona ha fet 
per la commemoració del 

Tricentenari de 1714. El regidor de Turisme, Josep Tristany, 
ha destacat “els importants beneficis que el sector turístic 
genera per a la vila”. 

propis de la Fundació. Per la seva part, 
Iberpotash SA podrà fer ús dels avan-
tatges que els estatuts de la Fundació 
determinen per als membres protectors 
de la Fundació Cardona Històrica.
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L’alcalde, Ferran Estruch, i el 
Conseller d’Interior, Ramon 
Espadaler, van signar el 
passat mes d’abril el conveni 
que regula la cessió per 2 
anys del cartell, propietat de 
l’Ajuntament de Cardona

El cartell és de fusta i mesura 1 metre 
d’alçada per 1,20 de llargada. A més de 
les inscripcions “Cuerpo de Mozos de 
Escuadra” i “Casa Cuartel”, hi figura 
l’escut de la Diputació de Barcelona, 
emblema del cos de Mossos d’Esquadra 
durant el període 1877-1931.
La presència dels Mossos d’Esquadra a 
Cardona es remunta a l’any 1719, data 
de fundació del cos. Aleshores s’hi va 
establir l’esquadra més antiga del cos. 
Acabada la Guerra Civil, les autoritats 

L’Ajuntament cedeix al Departament d’Interior el cartell de l’antiga caserna 
dels Mossos d’Esquadra de Cardona

franquistes van ordenar la dissolució 
dels Mossos d’Esquadra i el cartell de 
Cardona va ser retirat i va caure en 
l’oblit. L’any 2003, unes reformes a la 

seu del consitori  el van fer reaparèixer. 
Llavors l’Ajuntament cardoní el va fer 
restaurar i el va dipositar a l’Arxiu His-
tòric Municipal fins a dia d’avui.

L’entrega dels guardons 
es va realitzar durant les 
Jornades del Voluntariat 
de Protecció Civil, que es 
van realitzar a Tarragona 
el passat mes de març. A 
l’acte, hi va assistir la re-
gidora de Protecció Civil 
de l’Ajuntament cardoní, 
Maite Barrera, el president 
i diversos membres de 
l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Car-
dona. L’entitat cardonina 
va recollir dos guardons, 
el primer per Manuel Roca 
Soto, cap d’unitat i presi-
dent de l’associació, i l’altre 
per al conjunt de l’entitat. El conseller d’Interior, Ramon 
Espadaler, va presidir l’acte. La regidora de Protecció Civil, 
Maite Barrera, va destacar “l’exemplar tasca” que els volun-
taris de protecció civil fan per a la vila de Cardona i va fe-

Reconeixement a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona (AVPCC) rep el reconeixement de la 

Generalitat per la seva tasca en matèria de seguretat i prevenció ciutadana

licitar l’entitat “per aquest 
merescut reconeixement”. 
Per la seva banda, el 
president de l’AVPCC, 
Manuel Roca, va dedicar el 
premi “a tots els voluntaris, 
actuals i anteriors, per 
la seva dedicació i bona 
manera de fer” i, en 
especial, “a Juan Marmol, 
un dels voluntaris més 
antics de Cardona per la 
seva col.laboració”. 
Finalment va agrair “a la 
família, patidors en pri-
mera persona de les hores 
que dedico desinteressa-
dament i altruistament a 

aquest afer, ja que sense el seu suport i paciència no seria 
aquí”. Amb aquest guardó el Departament d’Interior i la 
Direcció General de Protecció Civil reconeixen la trajectòria 
de l’entitat a favor de la seguretat de les persones i béns.

La regidora de Protecció Civil, Maite Barrera, i el president de l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona, Manolo Roca, amb el conseller 
d’Interior, Ramon Espadaler 

L’alcalde de Cardona i el conseller d’Interior davant el cartell de l’antiga caserna dels Mossos d’Esquadra
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Les obres es van dur a terme des de finals de 2013 fins a 
principis de 2014 i han permès consolidar la pedra de la pa-
ret i preservar els elements artístics que s’hi conservaven.  El 
projecte de restauració l’han impulsat el bisbat de Solsona 
i la parròquia de Sant Miquel i Sant Vicenç sota la direcció 
del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat 
que, a més, n’ha assumit el 70% dels costos. El 30% restant 
l’ha aportat el bisbat i la parròquia. 

Una segona fase d’actuació
El projecte de restauració de la façana del temple de Sant 
Miquel contempla una segona fase consistent en el recobri-
ment de la part superior dels arcs de la portalada, la neteja 
de les parets superiors i el sanejament de la coberta de la 
façana del Mercat, que espera una subvenció de la Diputa-
ció de Barcelona per executar-se.

Es restaura la façana monumental de l’església de Sant Miquel

Els ajuntaments de Cardona, Solsona i el Consell Comarcal 
del Solsonès continuaran gestionant el servei de recollida de 
la fracció orgànica després de la dissolució del Consorci del 
Solsonès i Cardona per al Medi Ambient.
Els tres ens han signat un conveni pel qual es mantenen les 
mateixes condicions del servei. L’empresa Jaume Oró con-
tinua la concessió del servei i la facturació es realitzarà a 
cada part, amb uns costos mensuals totals de 7.925 euros. 
Solsona n’assumirà 3.425; Cardona, 2.885 i el Consell Co-
marcal, 1.614. A aquestes despeses s’hi sumarà la facturació 
de la planta de tractament, per part del Consorci per a la 
Gestió de Residus Urbans de l’Urgell. El conveni també es-
tableix la creació d’una comissió de seguiment, formada per 

representants polítics i tècnics dels tres ens, que vetllarà pel 
bon funcionament del servei. La dissolució del Consorci del 
Solsonès i Cardona per al Medi Ambient va ser aprovada el 
desembre passat, motivada per l’avantprojecte de fiscalitza-
ció dels consorcis d’àmbit local. 
En l’última reunió, es van aprovar la liquidació i el compte 
general del consorci per a l’exercici passat i la proposta de re-
partiment de la liquidació dels comptes. El 2013 es va tancar 
amb un romanent de 13.000 euros, que s’han repartit amb 
els mateixos percentatges amb què cada entitat participa en 
la despesa: en un 42,95 per cent per a l’Ajuntament solsoní, 
un 36,32 per cent per al cardoní i un 20,73 per cent per al 
Consell del Solsonès.

Nou conveni per la recollida de la fracció orgànica a Cardona i al Solsonès

Façana de l’església de Sant Miquel

La façana monumental de l’església parroquial de Cardona ofereix un aspecte completament renovat

El Taller de Cultura de Cardona ha tancat una nova 
edició amb un seguiment destacat de les activitats pro-
posades. Durant el curs 2013/2014 s’han fet un total 
de 9 cursos en els quals han participat 94 persones. 
Els Amics de la Cultura de Cardona i la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament s’han mostrat molt satisfets 
de la participació que ha tingut enguany el Taller i de la 
bona acollida que aquesta iniciativa ha tingut des de la 
seva posada en marxa l’any 2011.

Èxit del Taller de Cultura
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L’actuació de la Policia local de Cardona va 
permetre desmantellar una plantació il.legal de 
marihuana en una casa del barri de Coma

Segons les primeres anàlisis fetes pels cossos policials, el 
nombre de plantes que es podrien decomissar a resultes 
d’aquesta operació es podria elevar a les 2.500.
La descoberta va ser possible gràcies a l’actuació de dos 
agents de la Policia local de Cardona que feien la ronda 
habitual de seguretat pel municipi. A més de les plantes, 
les dependències de l’immoble estaven equipades amb un 
sistema de reg amb circuït electrònic d’aigua, ventilació i 
enllumenat fix. L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i el 
tinent d’alcalde, Josep Tristany, han felicitat la Policia local 
de Cardona per la seva professionalitat i han agraït la col.la-

La Policia Local descobreix una 
plantació de marihuana

boració dels Mossos d’Esquadra que ha permès tancar amb 
èxit una operació policial important.

Imatge d’algunes de les plantes incautades en l’operació policial 

L’Ajuntament posa en marxa un sistema per reservar els 
espais del Centre Cívic per Internet

A partir del passat mes d’abril es pot sol.licitar l’ús dels espais del Centre Cívic mitjançant un nou 
aplicatiu que s’ha instal.lat al web de l’Ajuntament de Cardona (www.cardona.cat) 

El nou sistema de reserva d’espais ha estat impulsat per la 
Regidoria de Participació Ciutadana amb l’objectiu de faci-
litar al màxim l’accés a l’equipament. El nou aplicatiu es va 
presentar el passat 11 d’abril al Centre Cívic en una trobada 
amb les entitats. Els usuaris podran fer la sol.licitud d’un es-
pai del Centre Cívic per Internet i veure, a la vegada i de for-
ma actualitzada, quins espais estan disponibles. També es va 
explicar el sistema d’accés que es realitzarà per mitjà d’unes 
targetes digitals que permetrà als usuaris accedir lliurement 

a l’edifici en les hores que tinguin autoritzades. Durant la 
sessió, es va demanar a les entitats la seva implicació en el 
funcionament del Centre Cívic i l’alcalde, Ferran Estruch, i 
la regidora, Maite Barrera, van animar les entitats a formar 
part del grup gestor que s’encarregarà de gestionar el Cen-
tre Cívic. El model de gestió mixta és la principal proposta 
de les associacions cardonines al procés participatiu que va 
impulsar l’Ajuntament per definir el model de gestió del 
Centre Cívic. 

L’alcalde Ferran Estruch i la regidora de Participació Ciutadana, Maite Barrera, durant la presentació del nou aplicatiu. Al costat, una imatge de l’aplicatiu on-line 
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És el segon aparell d’aquestes característiques 
que l’Ajuntament adquireix per instal.lar als 
edi icis municipals 

El Pavelló Municipal d’Esports disposa, des de principis de 
juny, d’un nou Desfibril.lador Extern Automàtic (DEA) que 
se suma a l’altre aparell que l’Ajuntament va instal.lar l’estiu 
passat a l’edifici consistorial. L’equip de cardioprotecció és 
portàtil, s’ha instal.lat a l’entrada del pavelló i també donarà 
servei a les piscines municipals. Coincidint amb l’adquisió 
del nou DEA, l’Ajuntament va organitzar una sessió forma-
tiva sobre el seu funcionament destinada als membres de les 
entitats esportives de Cardona, tal i com es va fer en el seu 
moment amb el personal de l’Ajuntament. La sessió la van 
fer tècnics de la Creu Roja que han assessorat el consistori 

L’Ajuntament de Cardona instal.la un nou desfi bril.lador al Pavelló 
municipal d’esports

a l’hora d’adquirir els aparells i que també s’encarreguen de 
fer-ne el manteniment.  

L’Ajuntament ajuda més de 50 famílies amb difi cultats econòmiques

El Pavelló Municipal d’Esports disposa d’un nou aparell de cardioprotecció

L’Ajuntament es dota de 7 nous plans d’ocupació
L’Ajuntament de Cardona ha obtingut enguany 6 nous plans d’ocupació destinats a persones en situació d’atur 
que s’incorporen de manera temporal a la plantilla municipal. Gràcies a l’obtenció d’aquest plans, l’Ajuntament 
ha pogut contractar 4 peons per a la brigada municipal i, a més, ha cobert dues places d’auxiliar d’administració 
i una plaça de tècnica de Promoció Econòmica. Els Plans s’han sol.licitat al Servei d’Ocupació de Catalunya i a la 
Diputació de Barcelona. Es contracten 18 persones per a la campanya d’estiu. Per altra banda, enguany ja s’han 
convocat les places per cobrir les activitats d’estiu: nou places de monitor per al casal multiesportiu, dues places 
de monitors de l’Esplaia’t, quatre places de socorristes i monitors de cursos de natació i tres places d’auxiliars de 
control d’entrades i abonaments.

L’Ajuntament respon a la crisi econòmica 
ajudant les famílies necessitades

L’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cardona està 
donant resposta als problemes econòmics que la crisi està ge-
nerant entre algunes famílies de la vila a través del programa 
d’ajuts per a famílies i persones amb necessitats. 
Fins al mes de maig es van aprovar un total de 395 ajuts i els 
Serveis Socials han prestat ajudes a 50 famílies del municipi 
amb dificultats econòmiques. L’any passat es van concedir 
763 ajuts. Els ajuts es gestionen des dels Serveis Socials i es 
destinen a cobrir les necessitats  bàsiques d’habitatge, trans-
port o educació. Igualment, la Regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament ha posat en marxa un programa de treballs 
comunitaris que permet a les persones receptores d’ajuts rea-
litzar treballs diversos per a la comunitat. Les oficines dels Serveis Socials, a l’edifici del Centre Cívic 
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L’Ajuntament aconsegueix fi nançar la restauració d’una part de la llera del 
riu Cardener a la Coromina  

El projecte de recuperació de la llera del riu Cardener al seu 
pas pel nucli de la Coromina ja disposa de partida pressu-
postària després de l’acord que l’Ajuntament de Cardona ha 
tancat amb l’empresa Salinera de Cardona i el Departament 
de Política Territorial i Sostenibilitat.
L’acord preveu que la Generalitat i l’empresa minera apor-
tin els 100.000 euros necessaris per dur a terme els treballs 
de recuperació d’aquest tram del riu Cardener. El projecte 
executiu ja està redactat i contempla la impermeabilització 
de la llera del riu des de la resclosa situada aigües avall del 
pont de Santa Bàrbara fins al pont del Rieral, per on circula 
la carretera C-1410-z, la construcció d’un petit llac d’aigua, 
l’adequació del canal de la Coromina i els treballs de refores-
tació de l’entorn. Totes les actuacions s’han consensuat amb 
l’Associació de Veïns i el regants de la Coromina 

S’instal.la una nova barana de fusta al canal de la Coromina

L’Ajuntament de Cardona ha instal.lat una nova 
barana de fusta tractada per protegir i delimitar el 
canal de la Coromina, des del principi del carrer de la 
Mel i fins al final del canal. La instal.lació d’aquesta 
barana és una actuació llargament reivindicada pels 
veïns de la Coromina i l’ha dut a terme la brigada 
municipal d’obres. Amb aquesta actuació es millora 
substancialment la seguretat d’aquesta zona i s’favoreix 
el seu valor paisatgístic. 
 
Instal.lació de les plaques dels carrers
L’Ajuntament ha completat aquest any la senyalització 
dels carrers del nucli de la Coromina instal.lant les pla-
ques amb els noms dels carrers que quedaven pendents 
de senyalitzar.

Noves millores a l’escola Joan de 
Palà de la Coromina

L’Ajuntament de Cardona ha renovat enguany la barana 
de les escales d’accés a l’escola Joan de Palà de la Co-
romina. Els treballs han permès substituir tota l’antiga 
estructura de les baranes i col.locar una nova barana de 
ferro i de color vermell.

L’Ajuntament considera prioritària la millora de la llera del Cardener a la 
Coromina

La barana del canal de la Coromina millora la seguretat de la zona

L’Ajuntament ha renovat la barana de l’accés a l’escola Joan de Palà
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El certamen va registrar una molt bona entrada de públic, 
especialment el diumenge. A més, la Fira va presentar força 
novetats que van contribuir a fer més lluïda una festa que, 
segons l’Ajuntament de Cardona, ha recuperat l’essència de 
les primeres edicions. 
El recorregut de la Fira es va ampliar per tots els carrers del 
centre històric de la vila, que es trobaven farcits de parades 
d’artesans. Com cada any, els comerços de Cardona van 
participar del certamen traient les seves parades al carrer 
i el recinte firal es va organitzar en zones temàtiques, com 
un espai infantil o una zona d’espectacles i música. Tam-
bé, com a principal novetat, es va muntar un campament 
medieval a l’avinguda del Rastrillo. Per a l’alcalde Ferran 
Estruch, la Fira es consolida any rere any i “es consolida 
com un dels principals atractius turístics de Cardona”. Per 
la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, 
Josep Tristany, ha remarcat la feina de les persones “que col.
laboren i treballen per tal que la Fira sigui un èxit i un ac-
tiu importantíssim de Cardona”. A banda de les activitats 
d’oci i esbarjo pels visitants la Fira Medieval va comptar amb 
el tradicional acte institucional de lliurament del Saler d’Or 

Cardona tanca amb un gran èxit la Fira Medieval 2014

de la vila de Cardona, distinció que enguany va recaure en 
la Banda de Música de Cardona, entitat que ha contribuït 
enormement a preservar i difondre el patrimoni musical de 
la vila. A continuació es va fer l’acte d’entrega de la moneda-
pagament del dret d’Aimines per part de l’empresa Salinera 
de Cardona. 

Fotografia de grup de l’Ajuntament i els membres de la Banda de Música de Cardona

Les Bruixes de Cardona van posar el foc a la Fira Medierval 2014

Cardona va celebrar una intensa Fira Medieval que va omplir de gent la vila
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Aida Molner

Portaveu ERC

Ara fa tres anys que ens vareu donar la confinaça de governar 
el nostre poble. Un orgull que assumíem amb total il.lusió 
però també amb un alt sentit de la responsabilitat, especial-
ment per la situació econòmica en què ens trobàvem.

La situació no era fàcil però vam afrontar-la amb decisió i 
voluntat de superació. Només cal recordar que, en aquell 
moment, l’Ajuntament pagava a 15 mesos i molts dels pro-
veïdors eren locals i petites empreses. A més, a l’any 2011 va 
finalitzar la Llei de Barris i és quan van acabar importants 
obres com el Centre Cívic, que van fer augmentar el deute 
de l’Ajuntament. 

Davant d’aquesta situació, i actuant amb responsabilitat, 
vam aplicar mesures de contenció de la despesa, realitzant 
nous ajustos i prioritzant el pagament a proveïdors locals. 

En aquests anys de crisi generalitzada no hi ha hagut la pos-
sibilitat de finançar nous projectes amb els recursos de les 
administracions superiros, fet que no havia succeït mai. Tres 
anys més tard, podem afirmar que la situació econòmica 
de l’Ajuntament de Cardona ha millorat significativament. 
S’ha aconseguit reduir el termini de pagament a proveïdors 

On érem i on som

als dos mesos, sense que això hagi fet minvar la prestació 
dels serveis públics; i intentant atendre sempre les necessi-
tats dels col.lectius més vulnerables.

Ara estem en condicions d’avançar decididament en la con-
secució de nous projectes i noves inversions per a Cardona. 
El projecte Cardona Integral, amb la renovació del camp 
d’esports, la remodelació del carrer Hospital i part del carrer 
Pujolet, el Pla estratègic, el programna d’actuacions comme-
moratives del Tricentenari, la millora de la zona esportiva de 
la Coromina i la recuperació de bona part de la llera del riu 
són algunes de les accions més destacades que ens perme-
tran encarar el futur amb millors condicions.

Des de l’equip de govern continuarem treballant per Car-
dona, amb constància i rigor, ja que no ho sabem fer d’una 
altra manera. El 2011 vam creure que una nova manera de 
fer política era possible i necessària, una política propera 
i participativa on les persones esdevinguessin el centre de 
tota l’acció política. I així mateix ho vam implantar i hem 
intentat durant aquests tres anys fer-ho possible i treballant 
de valent amb un únic objectiu: servir al nostre poble.

Després de més de tres anys de mandat, l’equip de govern 
ens ha fet saber que es treballa en un projecte per fer el camp 
de futbol de gespa que serà finançat per la Fundació She. 
Tot i que encara, però, no n’hem vist cap esbós.
. 
Aquest mes de juny, l’alcalde  ens va demanar l’aprovació 
per Ple al conveni marc entre l’Ajuntament i la Fundació 
She per tirar endavant el projecte Cardona Integral. No per-
què fos imprescindible, ni per demostrar la implicació dels 
tres grups municipals al projecte, sinó amb la intenció de 
compartir amb els Grups una responsabilitat que correspon 
al partit que governa. El nostre Grup, actuant amb respon-
sabilitat com sempre, i després de consultar serveis jurídics 
de la nostra confiança, vam donar- hi suport. Es tracta d’un 
conveni marc, de manera que la forma d’execució, com la 
construcció del camp de futbol o les rutes saludables, neces-
sitarà encara la signatura de convenis posteriors. 
 
La qüestió més complexa que es plantejarà, en el desenvolu-
pament d’aquest conveni, serà la de la construcció del camp 
de futbol en un terreny de titularitat municipal qualificat 
d’equipament esportiu que té la condició de bé de servei 

públic, ja que pot comportar gestió d’un servei públic, utilit-
zació privativa o especial, concessió, etc. Per tant, el fet que 
es tracti d’una fundació privada sense ànim de lucre i que els 
contractes a signar poguessin no ser onerosos, qüestió que 
caldrà verificar, suposarà, en tot cas, complir amb els tràmits 
d’utilització dels béns de domini públic, regulats en el Re-
glament de Patrimoni dels Ens Locals. Tot plegat fa que, a 
dia d’avui, encara no visualitzem, ni sobre paper, el camp de 
futbol de gespa, el seu punt estrella de la campanya electoral 
de fa tres anys. La nostra actuació com a grup d’oposició al 
consistori sempre ha volgut ser conciliadora i constructiva, 
però després de tant de temps, els regidors no hauríem de 
tenir algun document més sobre la taula? Els cardonins i 
cardonines no hauríem de saber amb més detall com anirà 
tot el projecte?
 
Gestió de l’equip de govern d’Esquerra a banda, des de el 
nostre grup valorem positivament i agraïm que la Fundació 
She torni a posar la confiança en la nostra gent per posar 
en marxa a CARDONA un projecte de comunitat saludable, 
així com els seus esforços per aconseguir el finançament ne-
cessari. 
 

Camp de futbol i Fundació She
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Com que no tenim ni els mitjans ni les facilitats que te-
nen altres per poder explicar la nostra tasca dintre de 
l’Ajuntament, crec bona idea dedicar l’article de la revista 
municipal a aquest fet.

El nostre compromís com a grup municipal a l’oposició al 
començament de legislatura va ser el de realitzar una tas-
ca constructiva, de diàleg, de participació i de consens, per 
tal d’arribar a acords per impulsar i dinamitzar els diferents 
àmbits de la societat cardonina. Això sí, sempre buscant els 
punts de referència que s’acosten a les nostres propostes 
electorals i mantenint-nos ferms en els temes que s’allunyen 
del nostre programa. A més, i tal com vàrem anunciar, la 
incorrecta decisió per part de l’equip d’ERC de governar 
en minoria ha fet que ens convertíssim en un element de-
terminant i estabilitzador en aquests anys que portem de 
legislatura.

No cal remarcar les petites coses del dia a dia, però crec que 
és prou important la nostra aportació en aspectes pressupos-
taris, en ordenances fiscals i en temes urbanístics.

Així, en els pressupostos del primer any, es va incidir en un 
augment considerable de la partida destinada al Pla social i 

Bona feina

de suport a les persones, i en la necessitat d’arranjament de 
carrers urbans en mal estat com el que ara es realitzarà del 
carrer de l’Hospital; en tema d’ordenances, aquest darrer any 
es va aconseguir la congelació dels principals impostos per 
tal de no inflar més la càrrega contributiva dels cardonins.   

Un altre aspecte en el qual el nostre grup municipal ha inci-
dit constantment és en la necessitat de rehabilitació i millo-
ra de les instal.lacions esportives i, més concretament, de la 
implantació de gespa artificial al camp de futbol. Ara, amb 
el projecte de Cardona Integral sembla que es donarà una 
solució definitiva…

La promoció econòmica, la problemàtica de l’atur, la crea-
ció d’habitatges socials, la manca d’aparcaments, etc. També 
són temes que prioritzem però no acabem d’avançar.

Queden moltes coses a fer i altres que han de millorar 
considerablement, però, des del nostre lloc a l’oposició, se-
guim treballant amb  rigor, responsabilitat i implicació amb 
l’objectiu d’ajudar al desenvolupament del poble de Cardo-
na; i no fem com d’altres que, lluny d’acceptar la posició 
que els toca, busquen l’excusa fàcil de culpar els demés de 
les seves mancances.

L’Ajuntament de Cardona manté la pressió sobre els respon-
sables del Departament de Salut de la Generalitat per tal 
que es reconsideri la decisió de tancar el servei d’urgències 
mèdiques del CAP  de Cardona a les nits i durant els caps 
de setmana. 
Des que es va fer efectiu el tancament i fins a l’actualitat, 
l’Ajuntament s’ha reunit trimestralment amb els directius 
de l’Institut Català de la Salut, del CatSalut, amb la gerència 
de Salut i el Servei d’Emergències Mèdiques per tal que es 
reconsiderés el tancament del servei d’urgències de Cardo-
na. Gràcies a la pressió de l’Ajuntament de Cardona i del 

CAP de Cardona es va recuperar el servei els caps de setma-
na de les 8 del matí a les 9 de la nit i es va guanyar una hora 
més de dilluns a divendres. Tot i això, es contina lluitant 
per reestablir el servei inicial les 24 hores, una proposta que 
també defensen l’Associació en defensa de les Urgències del 
CAP de Cardona i la Plataforma en Defensa de la Salut.
Per a la regidora de Salut, Elena Xixons,  “cal seguir defen-
sant les urgències” i, en aquest sentit, ha recordat que “els 
eslogans No a les retallades i Volem el servei d’urgències 
que tenim, estan més presents que mai”. Igualment, ha 
explicat que també s’ha portat el cas al Síndic de Greuges. 

L’Ajuntament segueix lluitant per recuperar el servei d’urgències mèdiques

L’Ajuntament de Cardona recorda que cal trucar als telefons:
112, en cas d’emergència

061, per consultes mèdiques   
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Cardona commemora el Dia 
Internacional de la Dona

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Cardona va 
commemorar el Dia Internacional de la Dona, que se 
celebra cada 8 de març, presentant el llibre “Valentes”, 
que recull la història de superació de 8 dones de la po-
blació bagenca de Castellbell i el Vilar i va programar 
una hora del conte a la sala polivalent de la biblioteca 
amb la participació de Montse Mujal que va explicar 
“Els contes de color lila de la tieta Mon”. 

La VOLCAT arriba a Cardona per 
segon any consecutiu

La vuitena edició de la VOLCAT Ara Lleida BCN + es 
va dur a terme els dies 18, 19 i 20 d’abril per terres de la 
Catalunya Central. 
Cardona va ser el punt d’arribada de l’etapa reina de 
la prova, disputada el dissabte 19 d’abril, amb sortida 
a Igualada i arribada a Cardona després de 80 km de 
recorregut. El primer ciclista, Thiago Ferreira, va arribar 
cap a les 13.00 hores a la plaça de la Fira. 

Carnaval 2014
El bon ambient es va apoderar de Car-
dona durant el Carnaval 2014. La boti-
farrada del Dijous Llarder, el Carnaval 
de les escoles, la cursa d’andròmines 
i el sermó del Carnestoltes van ser els 
principals actes de la festa, juntament 
amb el sopar-concert al pavelló, amb les 
actuacions de Tryfàsyc, On the rock’s i 
Séptimo A i MasterOut Dj’s. 
Els actes de Carnaval van continuar 
diumenge al pavelló amb l’animació 
infantil “La festa dels + tumacat”. El 
Carnaval 2014 va arribar a la seva fi el 
dimecres de cendra amb l’enterrament 
del Carnestoltes, la tronada i una sardi-
nada popular.

Caramelles de Cardona
Cardona va celebrar la Pasqua amb els 
cants i els balls de Caramelles. La festa 
de Caramelles de Cardona va reunir 
més de 200 caramellaires joves i grans 
que mantenen viva aquesta tradició 
que celebra l’arribada de la Pasqua i la 
primavera.
Les diferents colles de caramellaires van 
portar els seus  balls i els seus cants per 
tots els racons del muncipi i diumenge 
de Pasqua totes les colles de caramellai-
res van cantar pel centre històric fins a 
la tradicional trobada de colles davant 
de l’Ajuntament. En acabar, es va can-
tar, com ja és tradició, la Sardana de 
Cardona.
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Èxit de la segona Fira del Jove Emprenedor de la Catalunya Central

Cardona va acollir el passat 25 de maig la segona edició 
de la Fira del  Jove Emprenedor de la Catalunya Central, 
que organitzen l’associació Goral Iniciatives Cardonines 
i l’Ajuntament de Cardona amb l’objectiu de fomentar 
l’esperit emprenedor, especialment entre els joves.
La Fira va comptar amb la participació d’uns 160 alumnes 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius de 10 centres educatius 
del Bages, el Berguedà, el Solsonès i l’Anoia que, agrupats 
en una cinquantena d’equips, van presentar els seus pro-
jectes emprenedors. L’activitat es va dur a terme durant tot 
el matí  i enguany es va celebrar una competició a partir 
d’exposicions breus (pitch) de 3 minuts, conduïda pel pre-
sentador i divulgador científic Dani Jiménez. 
En paral.lel a la competició de pitching, que es va desenvo-
lupar al saló de plens de l’Ajuntament, tots els participants 
van presentar els seus projectes en estands repartits pel cen-
tre de la vila. Entre els projectes presentats hi havia des de 
productes que solucionen problemes quotidians fins a ser-
veis tecnològics, passant per articles d’alimentació, cosmèti-

ca, turisme, atenció a les persones i suport a la dependència. 
Després de l’èxit de l’any passat, la Fira del Jove Emprene-
dor de la Catalunya Central fa ara un pas decisiu per con-
vertir-se en una de les grans cites de l’emprenedoria juvenil 
a Catalunya. Amb aquesta iniciativa, els organitzadors i la 
llarga llista de col.laboradors pretenen promoure l’esperit 
emprenedor entre la ciutadania, i consideren que els joves 
constitueixen el col.lectiu crític per construir aquesta socie-
tat proactiva. 

Més de 160 alumnes d’escoles del Bages, 
Berguedà, Solsonès i l’Anoia participen en la 
segona edició de la Fira del Jove Emprenedor

Dani Jiménez.en la trobada amb els joves emprenedors

Goral Iniciatives Cardonines i 
l’Ajuntament de Cardona van presen-
tar el passat 27 de juny els resultats de 
l’estudi sobre els joves i l’emprenedoria 
realitzat a la vila des de gener de 2013. 
L’estudi s’ha sintetitzat en l’elaboració 
del Llibre Blanc del Potencial Empre-
nedor dels Joves de Cardona, un do-
cument que ha de permetre, segons els 
seus impulsors, transformar els con-
textos locals a través de l’esperit proac-
tiu i l’optimisme de la ciutadania.
El projecte es va presentar al tetare 
Els Catòlics en una jornada que va in-
cloure, a banda de la presentació de 
l’estudi, una tertúlia amb joves empre-
nedors cardonins, així com la inter-
venció en suport audiovisual del Dr. 
Valentí Fuster, president de la Funda-
ció SHE. 
L’objectiu d’aquest projecte passa per 
fomentar iniciatives emprenedores al 
municipi amb la finalitat d’afrontar 

amb més solvència els reptes so-
cioeconòmics de Cardona.
Superar la crisi demogràfica, impul-
sar l’activitat econòmica i fomentar 
l’emprenedoria al municipi són els 
eixos estratègics del projecte. “El Lli-
bre Blanc persegueix que marxar de 
Cardona sigui una opció, i no pas una 
obligació”, afirmen fonts de Goral. 

El Llibre blanc, plasmat en un docu-
ment d’unes 120 pàgines, vol ser “la 
primera pedra per a la construcció 
d’un ecosistema emprenedor local” 
i que, alhora, “generi un clima de 
confiança, optimisme i proactivitat 
ciutadans que impulsi l’esperit em-
prenedor entre el conjunt de la ciu-
tadania”. 

Es presenta el Llibre Blanc de l’Emprenedoria de Cardona 




