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TELÈFONS D’INTERÈS

editorial

L’Agència: una realitat necessària
Fa encara no un any que posàvem en marxa l’Agència de 
Desenvolupament Local Cardona i Solsona. Un projecte de 
gran rellevància i transcendència, ambiciós i arriscat, però 
del tot necessari per afrontar el futur del nostre territori. 

Una agència que naixia amb l’objectiu de millorar la qualitat 
de vida de la nostra gent, mitjançant la creació d’ocupació i 
la dotació de més oportunitat. Un projecte que trencava els 
esquemes tradicionals de funcionament i que, per primer 
cop a la història, feia una aposta decidida per la coopera-
ció entre administracions locals, fonamentada en la unió 
d’esforços, persones i recursos a favor de la gent. Un pro-
jecte transformador que ens ha permès, en només un  any, 
assolir fites impensables d’aconseguir des de les dinàmiques 
de funcionament implementades fins ara. 

Durant l’any 2015, l’Agència ha desenvolupat tasques im-
portants en l’àmbit de la inserció laboral, mitjançant el Ser-
vei connectem, que ha permès troba feina a més del 30% 
dels seus usuaris, fent una atenció personalitzada i directa 
a les persones desocupades i posant a disposició cursos, ta-
llers, visites a empreses i pràctiques. 

S’ha ajudat les empreses a definir perfils i consolidar la seva 
activitat i ampliar-la. També s’han iniciat projectes encami-
nats a l’atracció de noves empreses al nostre territori, la crea-
ció de nou sòl industrial i el catàleg de serveis. 

Queda molta feina per fer i projectes clau a desenvolupar, 
com per exemple el mapa formatiu, i dotar el nostre territori 
i especialment Cardona de nova formació professional. 

Necessitem també que tots i totes, especialment els treba-
lladors i empresaris, caminem en una mateixa direcció i 
confiem i utilitzem l’Agència i els seus professionals com 
a principal referent per solucionar els problemes que es pu-
guin plantejar.

Hem iniciat, doncs, un camí irreversible, no exempt de ris-
cos i dificultats, però del tot irrenunciable si el que volem 
és dotar el nostre territori i les seves persones de més opor-
tunitats i consolidar la nostra població. Els resultats mai no 
són immediats i tot costa, però de ben segur que, dia a dia, 
i gràcies al treball de grans professionals i a la complicitat de 
tots, ho aconseguirem.
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L’Ajuntament de Cardona aprova un pressupost de 4,9 
milions d’euros per al 2016
El pressupost de 2016 incrementa les partides 
de promoció econòmica i habitatge i manté la 
dotació de l’àrea d’atenció a les persones.

Es destina una partida de 313.000 euros a 
inversions que inclou l’inici de les obres del 
centre de convencions a l’antic Cine Moderno.

El Ple de l’Ajuntament de Cardona va aprovar el passat 
23 de desembre el pressupost municipal per a l’exercici 
2016 amb els vots favorables de l’equip de govern d’ERC i 
l’abstenció de CiU i del PSC. 
El pressupost 2016 manté la continuïtat dels exercicis 
precedents i, en línia amb el Pla estratègic de Cardona, 
reforça les àrees de Promoció Econòmica i Habitatge i 
assegura el manteniment de les partides pressupostàries de 
les àrees d’Atenció a les Persones i de Via Pública.
Com a novetat per a l’any vinent, l’executiu municipal pre-
veu la creació d’un espai de coworking destinat a fomentar 
l’emprenedoria. 
L’impuls a les actuacions de dinamització econòmica es 
veurà reforçat amb un pressupost de 218.605 euros que in-
clou les partides de personal i les destinades a les polítiques 
de dinamització econòmica. Entre aquestes hi ha el mante-
niment dels ajuts a l’emprenedoria, la potenciació del turis-
me, el comerç i les fires i les accions de promoció econòmica 
i industrial del municipi. 
També es continuarà promocionant l’Agència de Desenvo-
lupament Local de Solsona i Cardona amb un pressupost 
per a accions i programes formatius i de foment de l’activitat 
econòmica de 36.000 euros.
Una altra àrea que es vol reforçar durant el 2016 és la 
d’habitatge. L’Ajuntament hi destinarà una partida de 
37.000 euros amb la intenció d’elaborar un Pla local 
d’habitatge que afronti de manera integral les polítiques de 

foment de l’habitatge del municipi. Igualment es mantin-
dran els ajuts al lloguer d’habitatge per a joves i als nuclis 
antics de Cardona i la Coromina i es potenciarà la reforma 
d’habitatges mitjançant el cens d’habitatges desocupats que 
s’està elaborant. L’àrea d’atenció a les persones manté la seva 
dotació pressupostària amb una partida de 181.389 euros 
destinada als Serveis Socials Bàsics de Cardona. També es 
manté la partida destinada al manteniment de la via pública 
que disposarà de 70.000 euros i que incorporarà un nova 
partida per a la millora del parc de la carretera del Miracle.

L’Ajuntament destinarà 439.568 euros del pressupost 
per executar la construcció de la nova rotonda del 
camp de futbol (que es subvencionarà, en gran part, 
amb un ajut de la Diputació de Barcelona), la primera 
fase de les obres de construcció del centre de conven-
cions a l’antic Cine Modern, l’adequació de la llera del 
riu Cardener a la Coromina i la rehabilitació d’un dels 
habitatges de la colònia dels Arquers. 
A banda d’aquestes inversions, l’Ajuntament comple-
tarà les obres del Camp de Vida Activa i finalitzarà els 
allotjaments per a col.lectius vulnerables. 

Un pressupost d’inversions de 
439.568 euros

Imatge de recurs del Ple de l’Ajuntament de Cardona

La construcció del centre de convencions a l’antic Cine Modern, és una 
de les principals inversions de l’Ajuntament de Cardona per al 2016
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L’Ajuntament congela les taxes i els impostos 
municipals per al 2016

L’Ajuntament de Cardona aprova la creació d’una nova bonificació, del 50%, en la taxa d’obres per a la 
rehabilitació de masies i cases rurals del municipi 

Amb la voluntat de no in-
crementar la pressió fiscal 
sobre les famílies cardoni-
nes, l’equip de govern mu-
nicipal ha decidit congelar 
els impostos i les taxes 
municipals per a l’actual 
exercici. 
Per tant, tots els tributs 
municipals mantindran el 
2016 el mateix import que 
el 2015 i no hi haurà cap 
ordenança que suposi un 
augment impositiu.
Els canvis en les ordenan-
ces per al 2016 se circums-
criuen en les bonificacions 
en alguns impostos i taxes. Així, s’incrementa la bonificació 
en l’impost de vehicles híbrids i elèctrics que passa del 70% 
al 90%, i es bonifica un 95% l’impost per als vehicles his-
tòrics certificats. Pel que fa a l’impost de plusvàlues, la bo-
nificació del 90% afectarà també els parents de segon grau,
L’equip de govern també ha creat una nova bonificació del 
50% en la taxa d’obres per a la rehabilitació de masies i cases 
rurals i ha reduït del 25% al 15% la taxa sobre l’ús del teatre 
Els Catòlics. Altres taxes que es mantindran bonificades són 
la quota per a les obres de rehabilitació d’edificis del nucli 
antic de Cardona i la Coromina en un 75% o la bonificació 
del 90% en la taxa d’obres d’instal.lació d’activitats comer-
cials i serveis de nova creació.
Les ordenances fiscals per a l’exercici 2016 es van aprovar 
amb els vots a favor d’ERC i l’abstenció de CiU i del PSC. 

L’objectiu de l’equip de 
govern és que la fiscalitat 
municipal sigui assumible 
per als veïns i veïnes de 
Cardona i que això no posi 
en risc la prestació de ser-
veis i el funcionament de 
l’administració municipal. 
La regidora d’Hisenda, 
Aida Molner, va explicar 
que la situació econòmica 
de l’Ajuntament “s’ha es-
tabilitzat” i que “amb els 
comptes sanejats, podem 
garantir la correcta pres-
tació de serveis sense que 
suposi un sobreesforç per 

a les butxaques de les famílies”. Igualment, la regidora va 
recordar que “tot i que la debilitat dels ingressos munici-
pals i el deute acumulat d’administracions superiors no 
permet rebaixes impositives importants, l’equip de govern 
treballa incansablement per millorar els ingressos i reduir 
totes aquelles despeses possibles”.
L’alcalde, Ferran Estruch, ha remarcat el treball de l’equip 
de govern per bonificar impostos que, durant l’any passat, 
van suposar una reducció impositiva de 171.000 euros en 
l’impost de plusvàlues, de 6.991 euros en l’impost de vehi-
cles i d’11.876 euros en la taxa d’obres. El batlle cardoní 
va valorar, també, l’esforç per mantenir altres bonificacions 
com la reducció de la taxa d’escombraries un 25% per a les 
famílies nombroses i les famílies monoparentals i d’un 5% 
per als establiments d’alimentació i locals comercials.

Alfons Romero pren possessió com 
a nou regidor de l’Ajuntament
El passat 23 de desembre el Ple municipal de l’Ajuntament 
de Cardona va formalitzar l’entrada a la corporació munici-
pal d’Alfons Romero i Idígora com a nou regidor de Benes-
tar Social, Educació, Salut i Medi Ambient.
Romero, que ocupava el número 8 a la llista d’ERC a les 
passades eleccions municipals, substitueix en el càrrec M. 
Elena Xixons que va deixar l’acta de regidora per motius 
personals.

L’Ajuntament de Cardona vol  promocionar les energies renovables
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L’Ajuntament de Cardona i l’Obra Social “la Caixa” dota-
ran de mobiliari els allotjaments protegits per a col.lectius 
vulnerables que l’ajuntament cardoní està construint a 
l’edifici número 13 del carrer Escasany. 
El passat 3 de desembre, l’alcalde de Cardona, Ferran Es-
truch, i la directora d’Àrea de Negoci de CaixaBank al Ba-
ges, Beatriu Dorado, van signar el conveni que formalitza 
l’aportació de 12.000 euros per part de la Fundació Ban-
cària de “la Caixa” per finançar l’adquisició del mobiliari 
que s’instal.larà als allotjaments per a col.lectius vulnerables 
de Cardona.

L’Ajuntament i l’Obra Social “la 
Caixa” signen un conveni per al 
mobiliari dels allotjaments protegits

A partir del passat mes de gener l’Ajuntament de Cardona ha ampliat els horaris d’atenció al públic, i obre l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana tots els dilluns a la tarda de 16 a 19 hores. L’ampliació de l’horari permetrà millorar l’atenció 
als ciutadans que podran fer els tràmits generals les tardes de dilluns. La resta d’hores d’atenció al públic de 
l’Ajuntament de Cardona són de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Per altra banda, l’àrea d’Urbanisme manté 
l’horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i dimarts a la tarda en hores concertades.

S’amplien els horaris d’obertura al públic de l’Ajuntament de Cardona

L’Ajuntament de Cardona 
té la intenció d’impulsar, du-
rant la present legislatura, di-
versos projectes encaminats a 
millorar l’eficiència energèti-
ca dels equipaments munici-
pals, reduir la despesa econò-
mica en energia i contribuir a 
millorar la qualitat del medi 
ambiental al municipi.
Per fer-ho, el consistori car-
doní ha signat un conveni de 
col.laboració amb el Consell 
Comarcal del Bages que dis-
posa d’una àrea específica destinada a la prestació de suport 
i assessorament als municipis en aquesta matèria. El Ple de 
l’Ajuntament de Cardona va aprovar, amb els vots favora-
bles de l’equip de govern d’ERC i els grups de l’oposició, 

L’Ajuntament de Cardona i el Consell Comarcal 
implantaran mesures d’eficiència energètica al municipi

CiU i PSC, la subscripció del 
conveni entre el consistori i 
l’ens comarcal que permetrà 
desenvolupar diversos estu-
dis i projectes encaminats a 
fomentar l’eficiència ener-
gètica i les energies renova-
bles a Cardona.
Amb aquesta col.laboració, 
la regidoria de Medi Am-
bient de Cardona espera im-
pulsar accions de promoció 
d’energies renovables locals, 
com la biomassa forestal. Els 

projectes ajudaran a mitigar els efectes negatius del canvi 
climàtic i aportaran noves oportunitats de generar llocs de 
treball en el sector, a més de contribuir al desenvolupament 
sostenible del municipi.

Imatge de la signatura del conveni entre l’Ajuntament i l’Obra Social “la Caixa”

notícies

L’Ajuntament de Cardona vol  promocionar les energies renovables
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L’Associació d’Empresaris de Cardona i 
l’Associació Empresaris per al Solsonès visiten la 
fàbrica d’Ercros a Cardona 

Diversos representants de les dues entitats van poder conèixer 
de primera mà el funcionament de la planta d’obtenció de 
sal comuna que l’empresa té a la vila cardonina. Durant la 
visita, que va comptar amb la col.laboració de l’Agència de 
Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, els tècnics 
de la fàbrica van mostrar als visitants com funciona el procés 
d’extracció dels residus salins que contenen les terreres i la 
separació i neteja de la sal per poder ser utilitzada, després 
dels processos electrolítics, per altres fàbriques de l’empresa.
A banda de conèixer el procés de restitució de les terreres, 
que redueix la salinitat de les aigües subterrànies, els respon-
sables d’Ercros van explicar l’impacte econòmic que genera  
l’empresa a les comarques de la Catalunya Central.

Empresaris del Solsonès i del Bages visiten la fàbrica d’Ercros a Cardona

Empresaris del Solsonès i el Bages a les instal·lacions d’Ercros a Cardona

L’Agència de Desenvolupament Local Solsona i Cardona fa balanç 
del seu primer any 
ÀREA DE PERSONES 

S’ha coordinat el dispositiu d’inserció sociolaboral de 
Cardona i de Solsona en un únic servei anomenat Servei 
Connectem amb uns resultats molt positius. En aquest 
primer any de funcionament, un 32% de les persones 
que buscaven feina i s’han adreçat al Servei Connectem 
n’han trobada i un 20% de les que volien millorar el seu 
nivell professional ho han aconseguit. A més, s’ha creat  
una pàgina de Facebook del Servei Connectem, on es 
pengen ofertes de feina.

ÀREA D’EMPRESA

Les actuacions d’empresa s’han englobat en 2 grans 
blocs: actuacions de millora de polígons  (fibra òptica, 
problemes d’arbrat, etc.) i actuacions de dinamització 
empresarial. S’ha iniciat la tasca d’identificar les 
necessitats de les empreses per ser més competitives. El 
2016 s’oferiran solucions a mida, perquè puguin millorar 
la competitivitat. S’han entrevistat 94 empreses i s’ha fet 
prospectiva de coneixement més profund amb 50. Per 
al 2016 l’Agència vol ser la finestreta única de l’empresa 
a nivell local, per poder guiar i canalitzar la solució a les 
seves necessitats.

ÀREA DE COMERÇ I TURISME 

La dinamització comercial de Cardona des de l’Agència 
s’ha abordat sobretot a través de l’organització de la Fira 
Medieval, la de la Llenega i la del Vi i el Formatge. S’han 

realitzat campanyes comercials, com “Enamora’t del teu 
comerç”. Pel que fa al turisme, amb l’objectiu de buscar 
estratègies per allargar les pernoctacions, es va realitzar 
una posada en contacte d’empreses de serveis turístics 
amb allotjaments per tal de es coneguessin millor i 
poguessin oferir més alternatives d’oci als seus clients.

COMUNICACIÓ I COORDINACIÓ

L’Agència s’ha integrat en els comitès de seguiment 
dels plans estratègics de Cardona i Solsona. Ha creat 
dinàmiques de treball comunes en els dos municipis. 
S’ha creat una pàgina web, un compte de Twitter, un 
de Facebook per al Servei Connectem i un altre per 
l’Agència en general. 

PROJECTES 2016 

Més formació i suport a la recerca d’ofertes de feina.

Mapa formatiu: identificació de les necessitats de les 
empreses i més oferta formativa.

Creació d’un punt únic d’atenció a les empreses.

Potenciació del sector agroalimentari.

Millora del mercat setmanal.

Fires i campanyes de dinamització comarcal.

Fòrum del talent, un espai de debat sobre 
desenvolupament local i cooperació.  
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La tercera Jornada d’Economia de la Terra Alta, que es va 
celebrar el passat mes de desembre a la localitat de Gandesa, 
va comptar amb la presentació de l’Agència de Desenvolu-
pament Local de Solsona i Cardona, que va explicar el seu 
model de funcionament en una jornada que reuneix diver-
sos representants del teixit empresarial i institucional de la 
zona.
La sessió va comptar amb l’assistència de l’alcalde cardoní, 
Ferran Estruch; els regidors de Promoció Econòmica de 
Solsona i Cardona, Lluís-Xavier Gonzàlez i Josep Tristany, 
respectivament; l’alcalde de Gandesa i president del Consell 
Comarcal de la Terra Alta, Carles Luz, i els presidents de les 
associacions empresarials del Solsonès i Cardona, Miquel 
Àngel Montaner i Ramon Vilajosana.
Sota l’enunciat “Una nova economia basada en la coope-
ració”, la jornada va centrar el seu interès en els avantatges 
que la cooperació entre el sector públic i els agents privats 
pot generar en el model de desenvolupament territorial i 
en el foment de la participació ciutadana com a factor 
d’innovació. A la taula rodona, també hi van participar la 
directora de l’Agència de Desenvolupament Local de Solso-
na i Cardona, Glòria Domínguez, i el consultor en desenvo-

L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i 
Cardona a la Jornada d’Economia de la Terra Alta

lupament local i responsables del Pla estratègic de Cardona, 
Santi López Villa. 
La jornada va reunir una quarantena de persones vinculades 
al món de l’empresa i de les institucions de la comarca i for-
mava part de les accions del programa Terra Alta+ “Treball 
a les 7 comarques”, que gestiona el Consell Comarcal, amb 
el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i el 
cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) i del Servei 
d’Ocupació Estatal del Ministeri d’Ocupació i Seguretat So-
cial.

La jornada aprofundeix en la cooperació entre el 
sector públic i els agents privats per fomentar el 
creixement econòmic

El Servei Connectem ofereix 
dos tallers de recerca de feina 
de Globalleida

El Servei Connectem de l’Agència de Desenvolu-
pament Local de Solsona i Cardona va oferir el 
passat mes d’octubre dos tallers formatius dedi-
cats a la recerca de feina i adreçats a persones en 
situació d’atur. 
Els tallers els impartia el Consorci de Promoció 
Econòmica de les comarques lleidatanes Globa-
lleida en el marc del programa “Dimarts feiners” 
i desenvolupaven matèries com la confiança pro-
fessional i l’actitud positiva vers la feina, així com 
la identificació de les capacitats personals i pro-
fessionals per buscar noves oportunitats de tre-
ball. Aquesta actuació estava subvencionada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

Cardona ofereix una ruta pels 
comerços locals de la mà 
d’una “personal shopper”

Cardona va acollir el diumenge 15 de novembre 
una ruta amb un personal shopper per diversos 
establiments de roba, calçat i complements. 
L’activitat, sota el títol “Enamora’t del teu 
comerç”, estava organitzada per la regidoria de 
Promoció Econòmica, a través de l’Agència de 
Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, i 
va oferir als veïns i veïnes de la vila l’oportunitat 
de descobrir el comerç local al mateix temps 
que rebien l’assessorament d’una professional 
del món de la moda. L’activitat la va conduir la 
personal shopper de l’escola d’imatge personal 
d’Andrea Vilallonga, Mònica Isern, llicenciada 
en Product Manager Tèxtil per l’Escola d’Arts i 
Tècniques de la Moda.

Taula de presentació de l’Agència de Solsona i Cardona a la Terra Alta  
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La Biblioteca Municipal Marc de Cardona va acollir l’exposició 
“Fotografia urbana amb mòbil i xarxes socials”, amb una mos-
tra de les fotografies realitzades per 8 dels participants al ta-
ller que es va fer el passat mes d’agost en el marc de l’Escola 
Oberta d’Estiu, la segona acció del projecte d’Intervenció Co-
munitària Intercultural (ICI) que impulsen l’Obra Social “la 
Caixa”, l’Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE. 
CARDONArt, inspirant convivència
L’Escola Oberta d’Estiu a Cardona sota el títol CARDONArt, 
inspirant convivència forma part del Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural. Es tracta d’una mostra dels 
avenços del procés comunitari que ha aconseguit implicar 
veïns i veïnes i diferents professionals que viuen i treballen 
a Cardona per fomentar les relacions interculturals i afavorir 
així la cohesió social. 
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural es va ini-
ciar el 2010 en 17 territoris d’alta diversitat cultural de l’Estat 
espanyol en col.laboració amb diferents entitats socials i en 
conveni amb els ajuntaments de cada territori, i compta amb 
l’aval del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i la Federa-
ció Espanyola de Municipis i Províncies. A partir de juliol de 
2014, el Projecte es va estendre fins a un total de 39 territoris, 
entre ells Cardona. 

Mostra fotogràfica de l’Escola Oberta d’Estiu i Ral·lis dels anys 80 a la 
biblioteca municipal

El projecte té per objectiu generar un model d’intervenció 
social en context multiculturals que impulsi un treball con-
junt entre administracions, professionals i ciutadania per tre-
ballar el foment de la convivència intercultural i la cohesió 
social a través d’accions en l’àmbit educatiu, de la salut i de 
les relacions ciutadanes, amb especial atenció a la infància, la 
joventut i les famílies.
Ral·lis fotogràfics amb història
D’altra banda, l’exposició va comptar també amb una mostra 
de les fotografies dels primers ral.lis fotogràfics que es van fer a 
Cardona els anys 1987, 1988 i 1989. L’any 1987 es va celebrar 
la primera edició del Ral.li fotogràfic de Cardona organitzat 
per la JOCA, una associació de jovent cardoní sorgida a la 
segona meitat dels anys 80, i per fotògrafs cardonins. FotoArt 
va organitzar i patrocinar el ral.li els anys 1987 i 1989, mentre 
que Fotografia Boixadera ho va fer el 1988. Als ral.lis es con-
vocava els participants i se’ls entregava un rodet de 24 fotos i 
un sobre tancat amb 8 diferents temàtiques a les quals s’havia 
de dedicar tres fotos a cadascuna. El premi més important era 
per al millor reportatge. Després, les fotos es podien veure en 
una sala d’exposicions de la Caixa de Manresa al Rastrillo. 
L’exposició, que es va poder visitar des del 10 de desembre al 
10 de gener, va tenir una bona afluència de públic. 

El passat novembre es va iniciar un 
nou cicle de conferències en el marc 
del projecte Cardona Integral, promo-
gut per l’Ajuntament de Cardona junt 
amb la Fundació SHE. Amb aquestes 
xerrades, que s’han fet al teatre Els 
Catòlics durant tres mesos, es pretén 
començar a posicionar Cardona com 
a centre de conferències de primer ni-
vell.
La primera conferència, que es va dur 
a terme el 23 de novembre, va anar a 
càrrec de Toni Massanés, director de 
la Fundació Alícia. Amb la xerrada 
“Menjar bé. Què vol dir?” va explicar 
que una alimentació saludable es basa 
en consumir aliments saborosos, nu-
tritius, segurs i combinats en el marc 
d’una dieta variada i equilibrada. El 
cicle de conferències va continuar el 
21 de gener amb la presència d’Arcadi 
Alibés, periodista esportiu i expert 
maratonià, que al llibre “100 motius 
per córrer” reflexiona sobre l’auge de 

l’activitat de córrer. El cicle de con-
ferències va cloure amb la xerrada de 
Victor Küpers, el dia 17 de febrer, amb 
la xerrada “Viure amb entusiasme” 

Cicle de conferències de Cardona Integral

en què va parlar de la importància de 
l’actitud personal com a element mobi-
litzador i dinamitzador tant en l’àmbit 
personal com professional.

Victor Küpers durant la conferència  que va pronunciar al teatre Els Catòlics
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El Mercat de Salut continua promocionant els hàbits de 
vida saludables

El passat mes de novembre, el mercat va estar dedicat a 
l’activitat física. Al llarg de tot el matí es van programar di-
ferents activitats de marxa nòrdica, gimnàstica amb ritme, 
jumping, ball en línia i country amb la col.laboració de Car-
donaevents, el Gimnàs Daina, i les associacions A viure que 
són dos dies i La Sal de Cardona. 
El mercat de gener es va desplaçar al camp de futbol de la 
Coromina, en coincidir amb el cros escolar que se celebra 
cada any per aquestes dates. Dins del mercat, es van fer les 
inscripcions per a la cursa popular, de 4 km de distància, en 
què hi van participar unes 100 persones. 
El proper Mercat de Salut, que tindrà lloc el proper 20 de 
març, estarà dedicat a les al.lèrgies i intoleràncies alimen-
tàries. 
El Mercat de Salut és una iniciativa que ofereix a empre-
ses i productors locals la possibilitat de donar a conèixer el 
seus productes aprofitant la celebració del mercat domini-
cal. Cada últim diumenge de mes una empresa local podrà 
disposar d’una parada gratuïta per mostrar la seva oferta 
amb els únics requisits que siguin iniciatives de proximitat 
i que els productes o serveis que s’hi promocionin estiguin 
relacionats amb els hàbits de vida saludables. El seu objec-

El proper Mercat de Salut, que tindrà lloc el proper 20 de març, estarà dedicat a les al•lèrgies i 
intoleràncies alimentàries

tiu és donar a conèixer iniciatives relacionades amb els hà-
bits de vida saludable, des de les vessants de l’alimentació, 
l’activitat física i la salut. A banda de la mostra del producte, 
el mercat es complementa amb una sèrie de conferències, 
tallers o exposicions relacionades amb els hàbits saludables. 
El mercat també serveix per presentar com evoluciona el 
projecte Cardona Integral.

notícies

Finalitzen les obres del camí Nou i es completa 
l’adequació de la ruta verda dels itineraris saludables

El projecte de creació i adequació dels 4 itineraris saludables 
que formen part del projecte de salut Cardona Integral s’ha 
completat. L’Ajuntament cardoní i la Fundació SHE han 
condicionat aquestes 4 rutes que recorren diferents indrets 
del municipi i que estan destinats a la pràctica de l’esport i 
a l’esbarjo dels veïns de la vila. 
El tram final de la ruta verda recorre el Camí Nou, que s’ha 
condicionat a partir del tractament del paviment, la instal.
lació d’enllumenat en alguns trams i la col.locació de mobi-
liari urbà. 
Per tal de facilitar-ne la difusió, l’Ajuntament de Cardona, la 
Fundació Cardona Històrica i la Fundació SHE editaran un 
fulletó divulgatiu dels quatre itineraris saludables del projec-
te Cardona Integral. Els fulletons mostraran el recorregut 
dels 4 itineraris i s’editaran en 4 idiomes (català, castellà, 
anglès i francès).
A més de facilitar la informació dels itineraris i la descripció 

del recorregut, inclouran també i una explicació dels dife-
rents punts d’interès turístic i diversos consells de salut.

El projecte Cardona Integral conclou els treballs d’adequació dels 4 itineraris saludables de Cardona 

Inici del camí Nou

El Mercat de Salut al passeig de la Fira
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La presentació, que es va fer a l’Hotel Duquesa de Cardona, 
va reunir públic i mitjans especialitzats en l’àmbit de la gas-
tronomia, el patrimoni i el turisme per conèixer un projecte 
que recupera la cultura culinària de l’època de la Guerra de 
Successió. 
La jornada de presentació va consistir en la degustació de di-
versos plats elaborats pels restaurants de Cardona que s’han 
sumat a aquesta iniciativa: Cal Borrasca, El Petit Perico, La 
Plantada, La Premsa Hotel Rural, La Volta del Rector, Torre 
d’En Bofill, Vilar Rural de Cardona i El Centru. 
A l’acte hi van assistir l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch; 
el regidor de Turisme Josep Tristany; la gerent de la Funda-
ció Cardona Històrica, Anna Poza; el gerent de l’Agència 
Catalana del Patrimoni, Xavier Arola, i els responsables de 
l’Hotel Duquesa de Cardona. Van ser presents també a l’acte 
Pepa Aymamí, de la Fundació Institut Català de la Cuina i 
de la Cultura Gastronòmica; Montserrat Coberó, coordina-
dora de Sabors del 1714, i Maria Ángeles Pérez Samper, ca-
tedràtica d’història moderna de la Universitat de Barcelona.

Amb tots els sentits. Cuina del 1714 a Cardona.
El diumenge 4 d’octubre es van presentar a la plaça de la Fira 
de Cardona els nous plats del projecte Sabors del 1714 que 
s’oferiran durant la temporada de tardor-hivern 2015-2016. 

El projecte Sabors del 1714 es presenta a Barcelona
7 restaurants cardonins participen en la segona edició d’aquesta iniciativa que recupera plats de la 
cuina catalana de l’època de la Guerra de Successió

L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va posar de relleu la 
bona feina que fan els restaurants cardonins “que assoleixen 
un alt nivell de qualitat i innovació”. Els impulsors del pro-
jecte van remarcar la importància de recuperar la cuina his-
tòrica catalana i l’encert dels restaurants en la preparació de 
les receptes de cuina històrica. El projecte “Sabors del 1714” 
està impulsat per l’Ajuntament de Cardona i la Fundació 
Cardona Històrica, en col.laboració amb la Fundació Insti-
tut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica 

Imatge dels participants al projecte Sabors de 1714 a Barcelona 

Cardona assoleix el record històric de visitants l’any 2015
El nombre de pernoctacions a Cardona augmenta un 5% respecte el 2014 

Cardona  va aconseguir l’any 
2015 arribar al màxim històric 
de visitants als tres centre turís-
tics que gestiona la Fundació 
Cardona Històrica. 
El Parc Cultural de la Muntan-
ya de Sal, el castell de Cardona 
i el centre històric van sumar 
un total de 108.324 visitants 
fet que suposa la xifra més alta 
de visites que s’ha registrat mai 
a la vial ducal. 
Per centres, el Parc Cultural 
de la Muntanya de Sal va comptabilit-
zar 71.422 visites, el que significa un 
augment del 6% i de 4.169 visitants 
respecte al 2014. El castell va rebre un 
total de 25.356 visitants i experimen-
ta un lleuger descens del 2%  -454 vi-

sitants menys- respecte al 2014, any de 
la commemoració del Tricentenari. 
Pel que fa al centre cardona medieval, 
l’any 2015 s’hi van realitzar 8.411 vi-
sites guiades, el millor resultat des de 
la seva obertura, amb un creixement 

del 14%, i 1481 visitats més, 
respecte al 2014. A aquestes 
xifres s’hi han de sumar els 
3.135 usuaris de les diverses 
activitats turístiques realitza-
des per la FCH. 
En xifres generals, el nombre 
total de visites va augmentar 
respecte a l’any 2014, un 5%  
fet que suposa 4.810 visites 
més. 
Les bones xifres de visitants 
s’han vist reflectides també 

en el nombre de pernoctacions regis-
trades pels establiments hotelers de la 
vila. Així, entre els mesos de gener a 
novembre de 2015 es van comptabilit-
zar un total de 50.265 pernoctacions, 
un 5% més que durant tot el 2014.
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Portes obertes, visites guiades 
i activitats gratuïtes, a les 
Jornades Europees del Patrimoni 
Cardona es va sumar un any més a les Jornades Euro-
pees del Patrimoni, que se celebraven el cap de setmana 
del 10 i l’11 d’octubre, amb un taller de sal i una visita 
al castell de Cardona. 
El Centre Cardona Medieval va acollir el taller “Un ofi-
ci singular: el treball de la sal” que va oferir la possibili-
tat d’elaborar un penjoll a partir de pedres obtingudes 
de la Muntanya de Sal. 
Posteriorment es va organitzar  una visita guiada al cas-
tell de Cardona sota el títol “La veritable història de la 
Torre de la Minyona”.  Enguany, Cardona i Solsona 
van col.laborar en la difusió de les activitats que les 
dues localitats van organitzar amb motiu de les Jorna-
des de Patrimoni.

L’experiència en gestió turística 
de Cardona exemple a l’Escola 
de Turisme de Granada
La vila de Cardona va ser una de les localitats seleccio-
nades com a exemple de bones pràctiques turístiques 
del curs “Gestió local del Turisme” que va organitzar 
L’Escola Internacional de Turisme Rural de Granada 
entre el 24 i el 27 de novembre. 
La gerent de la Fundació Cardona Històrica, Anna 
Poza, i la tècnica de l’empresa Adleisure, Núria Riart, 
van ser les encarregades d’explicar als participants el 
model de planificació i promoció turística que s’està 
executat a la vila cardonina. 
El curs estava destinat especialment a alcaldes, regi-
dors i tècnics municipals de turisme d’Andalusia amb 
l’objectiu d’aprofundir en els processos de millora de la 
competitivitat en el sector del turisme.

Cardona va celebrar el passat 16 de desembre la segona edi-
ció de la Nit del Turisme, la vetllada anual que reuneix el 
sector turístic de la vila per fer el balanç dels resultats turís-
tics de l’any 2015. El Parc Cultural de la Muntanya de Sal 
va acollir la cita que va aplegar una àmplia representació 
institucional amb l’assistència de president del Consell Co-
marcal de Bages, Agustí Comas, el diputat de Turisme de la 
Diputació de Barcelona, Miquel Forns, i el director general 
de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes. L’alcalde 
de Cardona, Ferran Estruch, va presidir l’acte acompanyat 
del regidor de Promoció Econòmica, Josep Tristany.

Cardona supera els 100.000 visitants  
El batlle cardoní va agrair als assistents la seva presència a 
l’acte i la seva feina “a l’hora de contribuir a la promoció 
turística de la vila”. Estruch va celebrar les dades de visi-
tants que ha assolit enguany Cardona que ha permès supe-
rar la històrica xifra de 100.000 visitants, abans de finalitzar 
l’any. Per l’alcalde cardoní, els resultats obtinguts aquest any 
“demostren la bona feina que s’ha fet fins ara i ens perme-
ten ser optimistes de cara al futur”. El Pla de màrqueting i 
de comercialització del producte turístic Cardona, l’impuls 
del Tricentenari, la venda d’entrades online i la millora del 
posicionament en els principals mercats turístics han estat 
els factors clau que “han permès construir una nova estra-
tègia turística que ens ha dut a posicionar-nos com un dels 

Cardona celebra la segona Nit del Turisme
L’acte reuneix els agents turístics del municipi i suposa un reconeixement a la tasca del sector en la 

promoció de la vila de Cardona

referents del turisme al nostre país”, va explicar Estruch.
Els representants institucionals van destacar la tasca duta 
terme a Cardona per convertir-se en un exemple de pro-
moció i gestió turística i van posar en valor la col.labora-
ció publicoprivada a l’hora d’impulsar projectes de dina-
mització turística. La Nit del Turisme està organitzada per 
l’Ajuntament de Cardona i la Fundació Cardona Històrica 
i compta amb la col.laboració de les empreses E2S, Migjorn, 
Piteus i Cots Codina.

L’alcalde, Ferran Estruch, adreçant-se als assistents i valorant els bons resultats 
turístics de Cardona durant el 2015
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L’Ajuntament de Cardona va promoure i signar un 
conveni amb les empreses Salinera de Cardona, SLU 
i Hidrodata SA per tal de poder fer possible la neteja 
d’un tram del canal de la Coromina. 
El conveni ha permès dur a terme la neteja del canal 
en l’àmbit més proper al nucli de la Coromina i en un 
tram de 340 metres de longitud. Els treballs de neteja 
del canal -la titularitat del qual és de l’empresa Hidro-
data SA- els ha portat a terme l’empresa Salinera de 
Cardona. 
La intervenció va comptar amb la conformitat de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i s’emmarca en la vo-
luntat de portar a terme tota l’adequació i millora de 
la llera del riu Cardener al seu pas pel nucli urbà de 
la Coromina.

L’Ajuntament promou la signatura d’un conveni per dur a terme la 
neteja del canal de la Coromina

Aspecte del canal de la Coromina després dels treballs de neteja

La Fundació Cardona Històrica i l’empresa ICL Iberia 
renoven la seva col·laboració

L’Ajuntament de Cardona va acollir el passat 8 de febrer 
l’acte de signatura de la renovació del conveni de col.labo-
ració entre la Fundació Cardona Històrica -l’ens públic que 
gestiona els equipaments turístics municipals- i l’empresa 
ICL Iberia Limited SCA. 
El conveni contribuirà a finançar els diversos projectes de 
desenvolupament turístic que Cardona impulsa a les an-
tigues mines de sal i de potassa del municipi amb 25.000 
euros anuals. D’aquesta manera, ICL Iberia renova el seu 
compromís amb la Fundació Cardona Històrica, de la qual 
és membre protector des de l’any 2013. 
Van signar la renovació del conveni, l’alcalde de Cardona 
i president de la Fundació Cardona Històrica, Ferran Es-
truch, i el president d’ICL Iberia, José Antonio Martínez 
Álamo. A l’acte hi va assistir el tinent d’alcalde i regidor de 
Turisme de Cardona, Josep Tristany. El conveni permetrà 
finançar diversos projectes de dinamització turística de la 
Fundació Cardona Històrica per al període 2015-2016.
L’alcalde cardoní va agrair la col.laboració d’ICL Iberia en 
el projecte turístic que “impulsa Cardona, des de fa anys, 
per posar en valor el patrimoni miner de la vila” i va desta-
car “la bona predisposició de l’empresa a seguir mantenint 
aquesta línia de cooperació i treball conjunt”. 

Al seu torn, el president d’ICL Iberia, José Antonio Martí-
nez Álamo va recalcar “el compromís de la companyia amb 
aquelles iniciatives que contribueixen a dinamitzar el terri-
tori i que permeten generar riquesa i noves oportunitats 
de desenvolupament”. Igualment, va elogiar Cardona pel 
seu treball “a l’hora de posar en valor el patrimoni miner i 
geològic del territori”.
Un cop finalitzada la signatura, els representants de 
l’Ajuntament i de l’empresa van visitar el Parc Cultural de 
la Muntanya de Sal i van descobrir la placa que acredita ICL 
com a membre protector de la Fundació Cardona Històrica.

ICL Iberia aportarà 50.000 euros per finançar 
diversos projectes de dinamització turística de 
la Fundació Cardona Històrica per al període 
2015-2016

Estruch i Martínez Álamo durant la signatura del conveni
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El castell de Cardona a la llista top 20 de la pàgina web de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural
El castell de Cardona s’ha inclòs en la llista dels 20 elements 
del patrimoni cultural català que es destaquen en la nova 
pàgina web de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural: 
http://patrimoni.gencat.cat.
El castell de Cardona està inclòs en aquesta selecció i com-
parteix espai amb altres elements com el conjunt romànic 
de la Vall de Boí, el conjunt arqueològic d’Empúries, els mo-
nestirs de Poblet i Santes Creus, les obres d’Antoni Gaudí 
o la ciutat romana de Tarraco. En visitar la web els usuaris 

poden accedir a la informació sobre el castell on figura una 
breu descripció històrica, els recursos turístics que ofereix, 
els horaris i diversos enllaços relacionats amb el monument, 
així com un audiovisual sobre la fortalesa cardonina.
La web presenta una àmplia informació sobre diversos ele-
ments del patrimoni cultural del país, proposa visites als llocs 
d’interès patrimonial i ofereix un gran volum d’informació 
per conèixer els recursos més importants de la cultura mate-
rial i immaterial de Catalunya.

El jaciment arqueològic del camp de 
futbol desperta l’interès dels cardonins

Més de 120 persones assisteixen a la jornada de portes obertes al jaciment

La vista guiada al jaciment arqueològic 
del camp de futbol de Cardona va re-
unir, el passat 6 de febrer, més de 120 
veïns i veïnes de la vila que van voler 
conèixer de ben a prop les descobertes 
que els arqueòlegs hi han realitzat els 
darrers mesos.
Els visitants van resseguir el jaciment 
en grups de 30 persones aproximada-
ment, mentre escoltaven les explica-
cions dels arqueòlegs encarregats de 
fer la visita. La regidoria de Patrimoni 
Històric de l’Ajuntament va organitzar 
la jornada per tal de mostrar la feina 
que s’ha dut a terme amb la interven-
ció arqueològica i explicar als veïns la 
importància de les restes que s’hi han 
documentat.
Els treballs arqueològics a la zona -que 
ha d’acollir el futur camp de vida ac-
tiva- van permetre descobrir una ne-
cròpolis baixmedieval i una construc-
ció d’època romana. Per a l’arqueòloga 
municipal i directora de les excava-
cions, Ainhoa Pancorbo, es tracta 
d’una troballa “de gran transcendèn-
cia per a la història de Cardona” ja 
que “suposa el primer assentament 
d’època romana que es localitza tan a 
prop de la vila i del salí”. La visita va 
comptar també amb la participació de 
Patxi Ozcoz, de l’empresa Arqueòlegs.
cat que ha treballat en les excavacions.

Els arqueòlegs van explicar que el pri-
mer que va aparèixer, amb l’inici de 
les obres del Camp de Vida Activa, va 
ser la necròpoli del segle XIV i poste-
riorment van descobrir els dos murs 
d’època romana que daten dels segles 
I i II.

Els resultats definitius es presen-
taran en una conferència
El regidor de Patrimoni Històric, Joan 
Hernàndez, ha destacat l’interès que 
ha generat la troballa arqueològica i la 

importància de les restes aparegudes. 
En aquest sentit, ha explicat que el ja-
ciment es protegirà amb una capa de 
geotèxtil i quedarà soterrat i protegit 
amb graves. D’aquesta manera es pre-
servarà i no afectarà la construcció del 
Camp de Vida Activa. 
En les properes setmanes, els ar-
queòlegs analitzaran tots els elements 
que s’han trobat al jaciment i prope-
rament es farà una xerrada explicant 
les conclusions de tota la campanya 
arqueològica.

Les visites van generar molta espectació entre els veïns i les veïnes de la vila 
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L’Ajuntament de Cardona va posar en marxa el passat 29 de 
gener una nova senyalització viària als carrers del nucli antic 
de la Coromina. 
La nova senyalització suposa la reordenació del trànsit a tot 
el nucli antic de la Coromina i s’ha impulsat amb l’objectiu 
de millorar la seguretat viària i pacificar el principals vials 
del nucli de la Coromina. 
Per fer-ho, s’ha prioritzat el sentit únic de circulació en la 
majoria de carrers, fet que permet un trànsit de vehicles més 
ordenat i ampli i una major seguretat per als vianants. Amb 
la nova senyalització -que s’ha indicat per mitjà de la instal.
lació de diversos senyals de trànsit-, tots els carrers del nucli 
antic es configuren com a vies d’un únic sentit de circulació, 
a excepció del carrer del Bisbe Guix i el carrer St. Onofre 
que mantenen el doble sentit de circulació. La resta de vials 
queden de la següent manera:
• Carrer Jaume Balmes: sentit únic, direcció al carrer dels 
Teulissos.
• Carrer dels Teulissos: sentit únic, direcció camp de futbol.
• Carrer de la Mel: sentit únic, direcció a la C-1410-Z, carrer 
sant Jordi.
• Carrer de l’Església: sentit únic, direcció al carrer dels 
Teulissos i antiga carretera de Manresa.
La reordenació del trànsit sorgeix de les reunions de treball 
que l’Ajuntament manté periòdicament amb l’Associació 
de Veïns de la Coromina, la qual va fer arribar aquesta ne-
cessitat. La nova senyalització ha estat validada per la Policia 
Local de Cardona.

L’Ajuntament reordena el trànsit a la Coromina per 
millorar-ne la seguretat i la mobilitat 

La nova senyalització prioritza el sentit únic de circulació en la majoria de carrers

La regidora de Governació i Mobilitat, Maite Barrera, confia 
que la nova senyalització “suposarà una clara millora de 
la mobilitat i la seguretat vial al nucli de la Coromina” 
i “permetrà ampliar lleugerament el nombre de places 
d’estacionament”, ja que s’habiliten noves places al carrer 
Balmes atès que es converteix en un vial de sentit únic.
A més, la intenció de l’Ajuntament és avaluar el funciona-
ment de la mesura per tal de comprovar la seva eficàcia, fer 
els ajustos pertinents, en cas que sigui necessari i avaluar 
amb l’Associació de Veïns de la Coromina, la Policia Local 
i els veïns i veïnes de la Coromina els resultats de la nova 
ordenació de trànsit a la zona.

L’Ajuntament de Cardona i la 
Diputació de Barcelona han 
elaborat el Pla director del cla-
vegueram, el primer document 
d’aquestes característiques que es 
realitza a la vila de Cardona per 
conèixer l’estat de la xarxa muni-
cipal de clavegueram i planificar 
les accions de millora a dur-hi a 
terme en els propers anys.
El Pla director és els resultat de 
l’estudi que han realitzat els tèc-

Cardona elabora el primer Pla director del clavegueram del municipi
La xarxa actual consta de 407 pous de registre i de 24 km de canonades

nics de la Diputació de Barcelona i els 
serveis tècnics municipals i ha permès 
inventariar els diferents pous de regis-
tre i les canonades de la xarxa. La xarxa 
actual consta de 407 pous de registre i 
de 24 km de canonades, majoritària-
ment de formigó.
A banda de detallar la dimensió i l’estat 
de la xarxa, el Pla avalua el funciona-
ment actual del sistema de clavegueres 
i fixa les accions de millora a realitzar 
en els propers anys. 

L’estudi ha servit per comprovar 
el correcte funcionament de la 
xarxa en temps sec. Per contra, 
en episodis de pluges intenses 
es podrien assolir millores in-
crementant la capacitat d’alguns 
col.lectors de la xarxa. 
Entre les actuacions previs-
tes hi ha la millora del traçat 
i l’augment de la capacitat 
d’alguns col.lectors i la millora 
d’accessos en alguns trams.

notícies

Imatge del carrer Església de la Coromina
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Imatge del carrer Església de la Coromina

Com ja es tradició, el 4 de desembre, la vila de Cardona va 
homenatjar els miners i les seves famílies commemorant la 
festa patronímica de Santa Bàrbara amb un acte institucio-
nal al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, a l’entrada de 
l’antiga mina Nieves de Cardona.
Els actes de Santa Bàrbara van començar a les 10 del matí, 
amb un missa a l’església parroquial. A les 12 del migdia 
es va celebrar l’acte institucional a la plaça d’Emili Viader, 
a l’entrada al Parc Cultural de la Muntanya de Sal al qual 
van assistir un centenar de persones. L’acte el va presidir 
l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i la corporació muni-

Cardona commemora la festivitat de Santa Bàrbara

La vila de Cardona va homenatjar el 
passat 13 de desembre les àvies i els 
avis que enguany han complert 90 
anys. Com ja és tradició, el Casal de la 
Gent Gran de Cardona va acollir l’acte 
d’homenatge als 21 veïns i veïnes que 
enguany han celebrat el 90è aniversari.
L’acte va començar amb els parlaments 
de l’alcalde de Cardona Ferran Es-
truch, dels representants de les enti-
tats, La Sal de Cardona i l’Associació 
A viure que Són Dos Dies i la directo-
ra del Casal de la Gent Gran de Car-
dona. A continuació hi van haver les 
actuacions de La Faràndula i La Coral 
l’Amistat. Seguidament es va lliurar als 
homenatjats una pedra de sal amb el 
seu nom gravat. L’acte va finalitzar amb 
un piscolabis per a tots els assistents.

Cardona homenatja les àvies i els avis de 90 anys

La vila de Cardona celebra la festa de Santa Bàrbara, patrona dels miners

cipal, acompanyats dels representants de la direcció i els tre-
balladors de les empreses Ercros i Salinera de Cardona. Des-
prés dels parlaments es va fer l‘ofrena floral al monument 
al miner. A continuació es van llançar 77 salves d’honor en 
memòria dels miners que van morir a la mina. L’acte va fina-
litzar amb un piscolabis per als assistents. 
A més, el Casal de la Gent Gran de Cardona i la Fundació 
Cardona Històrica van organitzar una visita gratuïta al Parc 
Cultural de la Muntanya de Sal per celebrar la commemora-
ció de Santa Bàrbara.  

Imatge de l’acte institucional de la festivitat de Santa Bàrbara en homentage als 
miners de Cardona i a les seves famílies 

Imatge de grup dels avis i àvies homenatjats i els responsables municipals



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 a16

notícies

L’Ajuntament de Cardona es va sumar a les mostres de con-
dol per la pèrdua del reconegut fotògraf cardoní Josep Pla-
nas i Montanyà, mort el passat 12 de gener a l’edat de 91 
anys. L’alcalde, Ferran Estruch, va assistir al funeral, celebrat 
a Palma de Mallorca. En nom de la vila i de l’Ajuntament de 
Cardona, l’alcalde cardoní, va lamentat la pèrdua de Josep 
Planas i Montanyà i va transmetre el seu més sentit condol 
a la seva família i amics. 
Nascut l’any 1924 a Cardona, Josep Planas i Montanyà, va 
excel.lir en el camp de la fotografia, on deixa una immensa 
obra com a paisatgista i retratista, i va destacar també en els 
àmbits del cinema i la televisió. A més de rebre el títol de fill 
predilecte de la vila de Cardona l’any 1970, l’Ajuntament de 
Cardona li va concedir l’any 2004 el Saler d’Or. 

Dol a Cardona per la pèrdua de Josep Planas i Montanyà, 
fill predilecte de la vila
L’any 1970 l’Ajuntament cardoní va concedir-li 
el títol de fill predilecte de la vila i l’any 2004 el 
Saler d’Or de Cardona

Josep Planas en el moment de rebre de l’alcalde Francesc Gener el títol de Fill 
Predilecte de la Vila de Cardona.

Josep Planas i Montanyà, neix a Cardona el 29 d’abril de 
l’any 1924. De ben jove descobreix l’art de la fotografia i 
amb només quinze anys impressiona amb la qualitat de les 
seves primeres fotografies. 
Al poc temps, s’inicia en 
la pràctica del revelatge i 
descobreix els secrets de la 
cambra fosca a la vegada 
que comença a despuntar 
en l’altra gran passió de la 
seva vida: l’esport.
Als divuit anys, essent cam-
pió d’Espanya de triple 
salt, aprofita els desplaça-
ments que la pràctica de 
l’atletisme li proporciona 
per desenvolupar la seva 
afecció a la fotografia. Fruit 
d’aquesta intensa activitat 
aconsegueix diversos guar-
dons en diversos concursos 
i exposicions en els quals pren part.
L’any 1945, el servei militar el porta a Mallorca i aquí inicia 
una intensa activitat fotogràfica. Planas i Montanyà trenca 
amb la tradició familiar de moliners i fabricants de farina i 
fixa la seva residència a Palma. El 28 d’octubre de 1947, obre 
el seu primer establiment dedicat al món de la fotografia al 
carrer de Colom de Ciutat.

En la seva activitat com a fotògraf, aviat es fa notar el seu art 
i el dinamisme de la seva tècnica, i comencen les seves con-
tinuades col.laboracions en els diaris locals de Mallorca i les 

illes. El 1951, fa les prime-
res experiències de fotogra-
fia en color, i porta a terme 
la primera edició de targe-
tes postals, amb una nova 
concepció fotogràfica, i ge-
nerant un fons fotogràfic 
que més tard es convertirà 
en el més complet i divulgat 
de l’illa.
També fa incursions en el 
cinema amb diferents fil-
macions i reportatges. El 
1953, la seva pel.lícula “Ma-
tances” és guardonada al 
concurs del Centre Excur-
sionista de Catalunya.
El mateix any exposa una 

col.lecció de fotografies de Mallorca a l’Oficina Espanyola 
de Turisme de París. En aquests anys, farà també de corres-
ponsal de les revistes Fotogramas i Cine Monde, la qual cosa 
el posa en contacte amb les celebritats del cinema mundial 
de l’època com Errol FIyn, Patrice Wimore, Merle Oberon, 
Cornel Wilde, Ivonne de Carlo, Lana Turner, Joan Fontai-
ne i un llarg etcètera.

Biografia

Josep Planas va rebre el 2004 el Saler d’Or de la vila de Cardona de mans de 
l’aleshores alcalde Josep Maria Sala
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Es diploma a l’Escola 
de Fotografia Agfa, 
d’Hamburg, el 1958; a 
la d’Anvers, el 1959, i 
a la de Kodak Pathé de 
París, el 1961.
Al 1960 inicia els pri-
mers contactes pro-
fessionals amb Joan 
Miró, de qui esde-
vindrà un dels més 
apreciats fotògrafs, 
i que marcarà el co-
mençament d’una es-
treta amistat. També 
el 1960 comença una 
intensa i continuada 
col.laboració amb Te-
levisió Espanyola que durarà fins al 1973.
L’Any 1961 publica el llibre “Mallorca” de fotografia (Ed. La 
Polígrafa, 1961), amb textos de Blai Bonet i presentació de 
Camilo J. Cela amb qui mantindrà una relació d’amistat i 
de feina perdurable. 
En aquests anys col.labora amb freqüència a les revistes Des-
tino i Serra d’Or, i al diari La Vanguardia, on il.lustra arti-
cles i narracions de Baltasar Porcel.
Les seves imatges són emprades profusament per a l’edició 
de publicacions, fullets i cartells del Foment de Turisme de 
Mallorca i del Ministeri d’Informació i Turisme. Edita diver-
ses agendes a tot color, il.lustrades amb les seves fotografies, 
i els seus treballs apareixen en diferents revistes i publica-
cions nacionals i estrangeres.
El seu vessant esportiu el condueix a ser el principal col.
laborador de la revista Fiesta Deportiva, i és el corresponsal 
de Vida Deportiva i d’El Mundo Deportivo. Treballs seus 
apareixen freqüentment a la prestigiosa revista especialitza-
da Arte Fotográfico.
El 1966 adquireix un helicòpter des del qual, durant més de 
cinc anys, realitzarà nombrosíssims treballs, i durà a terme 
la consecució d’una extensa col.lecció de vistes aèries de Ma-
llorca i Eivissa.
El 1968, amb l’ajuda de Martí Serra, fa una recopilació de 
fotografies antigues de Cardona, que exposa, juntament 
amb una selecció d’obra seva, a la Sala Municipal de la vila. 
Exposició que repeteix, profusament augmentada, l’any se-
güent.
El 1967, és el president de la VII Fiesta de la Fotografia, que 
aquell any se celebra a Mallorca, i li és atorgat el “Quijote de 
marfil” de l’any.
El 1969, edita un llibre sobre la seva vila nadiua, Cardona, i, 
alhora, apareix un reportatge sobre el mateix tema al diari El 
Correo Catalán. Fotografies seves il.lustren els llibres “Joan 
Miró i Catalunya” de Joan Perucho i “Joan Miró i Mallorca”, 
de Pere A. Serra i Bauçà.

L’Ajuntament de Car-
dona li atorga, l’any 
1970, el títol de Fill 
Predilecte, i li lliura 
la Medalla d’Or de la 
vila.
També exposa a la 
Galeria Fajol de Fi-
gueres, el 1984; a la 
Sala La Carbonera 
d’Olot, el 1985; i a 
la Caixa d’Estalvis de 
Manresa, a Cardona, 
el 1986. 
El desembre de 1989, 
se celebra al Palau 
Robert de Barcelona 
l’exposició Tallers de 

Joan Miró, i seves són les fotografies que s’hi exposen, les 
del catàleg, i el guardonat audiovisual, que s’hi projecta, és 
realitzat amb imatges del seu arxiu.
En aquests anys, capta imatges a Espanya, Alemanya, França, 
Regne Unit, Itàlia, Unió Soviètica, Àustria, Portugal, Roma-
nia, Grècia, Turquia, Dinamarca, Noruega, Suècia, Algèria, 
Tunísia, Estats Units, Mèxic, Brasil, Perú, etc. 
El desembre de 1990 exposa al Centre Cultural de “Sa Nos-
tra” a Palma, i també als centres d’Eivissa i Menorca de la 
mateixa entitat. Exposa a la Galeria Eude de Barcelona, jun-
tament amb Català-Roca, Man Ray, Henri Cartier Bresson 
i altres. 
També pren part activa en seminaris, convencions i congres-
sos a Espanya i a l’estranger, i en diverses ocasions, presi-
deix, o és membre, de jurats de qualificació de concursos i 
certàmens.
El 6 de juny de 2004 l’Ajuntament de Cardona li concedeix 
el guardó del Saler d’Or de la Vila de Cardona en reconeixe-
ment a “la seva trajectòria de promoció i projecció de la vila 
i al seu aferrissat cardonisme, des de tots els àmbits en què 
ell ha treballat, fonamentalment la fotografia i el cinema”.
En els darrers anys de la seva vida es dedica a la tasca de 
recopilar i ordenar el seu arxiu, que conté molts milers de 
negatius, en els quals hi ha impressionats els principals esde-
veniments viscuts a l’illa de Mallorca dels darrers quaranta 
anys. En el seu extens arxiu s’hi troba també una valuosa 
col.lecció d’imatges de la Companyia Artis, que són la histo-
ria gràfica del teatre mallorquí de postguerra.
A resultes de la seva dilatada i prolífica vida professional Jo-
sep Planas i Montanyà va aconseguir reunir una important 
col.lecció de fotografies i postals antigues, majoritàriament 
de Mallorca, com també de daguerreotips, ambrotips, cam-
bres, accessoris i aparells de fotografia i cinema. Igualment, 
va reunir amb el pas dels anys una biblioteca especialitza-
da sobre el món de la fotografia, que conté més d’un miler 
d’exemplars.

Josep Planas en el moment de rebre de l’alcalde Francesc Gener el títol de Fill Predilecte de 
la Vila de Cardona.
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Cardona va celebrar el Carnaval 2016 amb la recuperació 
de la figura del Carnestoltes i el sermó de Carnaval com 
a principals novetats. La proposta va sorgir de la nova co-
missió de Carnaval que la regidoria de Festes ha impulsat 
per debatre sobre l’organització de la festa i aportar-hi noves 
idees i propostes.
La comissió és oberta a tothom i està formada per repre-
sentants de diverses entitats implicades en el Carnaval i 
persones que hi col.laboren a títol individual. Una de les 
noves propostes va ser la recuperació de la tradicional figura 
del Carnestoltes, que enguany va encarnar el Toni del Fira-
bar. Així, el dissabte a la tarda, el Carnestoltes va presidir la 
Baixada d’Andròmines acompanyat del Mo, el Monjo i el 
Saladrigues i la xaranga Armadillos Band i, un cop finalitzat 
el sopar popular, va ser l’encarregat de pronunciar el sermó.
Altres novetats de l’edició d’enguany van ser el nou 
recorregut de la cursa d’andròmines, la supressió dels actes 
del Dimecres de cendra i el canvi d’horari dels actes del 
Carnaval Infantil de diumenge que passava a fer-se al migdia 
a la plaça de la Fira. El mal temps va obligar a traslladar 
els actes al Centre Cívic, on es va fer una xocolatada i un 
contacontes mentre que la cercavila es va dur a terme segons 
estava previst. Pel que fa a la resta d’activitats, aquestes es van 
mantenir sense canvis amb la celebració del Dijous Llarder 
i la cercavila del Jaume i el Jaume Petit, acompanyats de la 
Banda de Música de Cardona i la botifarrada popular de  la 

El Carnaval de Cardona 
recupera la figura del 
Carnestoltes i el sermó
L’Ajuntament crea una comissió per dinamitzar 
la festa

Colla de Geganters i Grallers de Cardona. Divendres es va 
celebrar el Carnaval de les escoles, amb la rua de carnaval,  
el sermó i l animació infantil amb el grup ‘Ai Carai’. 

L’Ajuntament demana l’opinió sobre la Festa Major

L’Ajuntament de Cardona i la Comissió de Festa Major van 
elaborar una enquesta per conèixer l’opinió dels cardonins 
i les cardonines sobre la Festa Major i la Setmana de la Jo-
ventut. En total es van recollir 222 respostes que avaluaven 
els actes programats i valoraven el desenvolupament general 
de les festes. 
Els resultats més destacats de l’enquesta mostren que la 
Festa Major 2015 va rebre una nota mitjama de 6,6 punts, 
mentre que la Setmana de la Joventut va obtenir una mitja-
na de 6. A més, cap acte de Festa Major i de la Setmana de 
la Joventut va quedar per sota dels 5 punts de valoració. La 
puntuació més alta correspon a la Nit de l’Empalme (7,5)  

i a l’Encierro de dissabte (7,5), mentre que la puntuació 
més baixa correspon al concurs d’anelles (5,5). Pel que fa la 
pregunta “Què milloraries de la Festa Major?” s’ha respost 
majoritàriament que cal programar grups i orquestres més 
bones i que hi ha d’haver més diversitat musical. Pel que 
fa les propostes la majoria coincideixen en buscar millores 
que facin més divertit i segur el corre de bou i que es facin 
concerts de més renom. 
L’enquesta, que era anònima, es va poder contestar entre el 
16 d’octubre i el 10 de novembre de 2015 i es podia trobar 
en establiments associats a la Unió de Botiguers i Comer-
ciants de Cardona i també per Internet.

La Festa Major 2015 va rebre una nota mitjana de 6,6 punts, 
mentre que la Setmana de la Joventut va obtenir una mitjana de 6

Els escolars de Cardona van omplir la paça de la Fira per celebrar el Carnaval 
de les escoles

La Baixada d’Andròmines va congregar un públic nombrós
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opinió
Josep Tristany

Portaveu ERC

Encetem un nou any amb molta il.lusió i optimisme, ja 
que tenim el convenciment que Cardona segueix avançant 
i millorant, tot i que som conscients que encara ens queda 
molta feina per fer. I la farem! ja que més enllà del pessimis-
me instal.lat en algunes persones o grups polítics, nosaltres 
volem continuar mirant endavant i treballar en positiu pel 
nostre poble, amb la màxima responsabilitat, estenent la mà 
a tothom i escoltant totes aquelles propostes constructives 
que ens arribin amb la intenció de sumar. 
Tal i com ja vam explicar en la passada campanya electoral, 
els nostres objectius estratègics són clars i segueixen les línies 
marcades pel Pla estratègic de Cardona, realitzat, com recor-
dareu, de manera molt participada. D’una banda, un objec-
tiu important és ajudar a la creació d’ocupació, tasca que 
estem realitzant amb el Servei Connectem de l’Agència de 
Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, que té com 
a missió posar en contacte persones i empreses per assolir 
una millor i més efectiva inserció sociolaboral. I en el primer 
any de vida d’aquest servei, els resultats són esperançadors, 
perquè s’han gestionat 173 ofertes de treball d’empreses del 
territori i 119 persones han trobat feina, de les quals 59 eren 
de Cardona.
Un dels altres objectius estratègics i que, juntament amb la 
creació d’ocupació, ens ha d’ajudar a frenar el decreixement 

Endavant Cardona
demogràfic dels darrers 25 anys és l’impuls de l’habitatge. 
Amb l’objectiu de millorar el parc d’habitatges existent, des 
de l’Ajuntament estem desenvolupant el cens d’habitatges 
de Cardona que ens permetrà tenir una radiografia de l’estat 
tècnic i social dels edificis del municipi. Així mateix, en breu 
crearem l’Oficina d’Habitatge, que ens ha de permetre rea-
litzar tasques d’intermediació entre propietaris i possibles 
demandants amb l’objectiu que pugui aflorar més oferta 
d’habitatge a un preu més assequible. 
Finalment, destacar també que, en l’àmbit del turisme, 
aquest 2015 hem tornat a superar el nombre màxim de vi-
sitants a la nostra vila que es va assolir el 2014. Un total 
de gairebé 109.000 persones han visitat algun dels centres 
gestionats per la Fundació Cardona Històrica, dades que de 
manera clara han revertit en altres sectors econòmics de la 
població (restauració, hosteleria). Tot i això, seguim treba-
llant perquè l’increment no s’aturi i el turisme reverteixi en 
sectors com el comerç, un dels reptes encara a assolir.
Així doncs, les perspectives són positives i ens esperonen 
a iniciar aquest any amb força, tot i que som conscients 
que cal seguir treballant de valent en aquests objectius (i 
altres no comentats en l’article) i el nostre compromís és 
continuar-ho fent amb la col.laboracio de tots aquells que 
vulguin sumar.

L’article de CDC no s’ha pogut publicar atès que, en el moment de tancar aquesta edició de la revista Cardona, no s’havia rebut.
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Les Eleccions Generals situen ERC 
com a força més votada a Cardona
ERC va guanyar les eleccions generals celebrades el passat 
20 de desembre a Cardona aconseguint un total de 564 
vots. La formació republicana guanyava per primer cop unes 
eleccions generals al municipi cardoní aconseguint el 21,5% 
dels vots i augmentant 10 punts el percentatge de vots res-
pecte a les eleccions de 2011 en què va obtenir el 10,6% 
dels vots. ERC va sumar 290 vots més que en les darreres 
eleccions generals.
La segona força més votada va ser Democràcia i Llibertat 
que va treure 503 vots, el que suposa el 19,2% dels sufragis. 
En tercera posició es va situar el PSC que va obtenir 457 
vots i un 17,4% de percentatge de vot. El PSC baixa 6 punts 
respecte al 2011 i perd 161 vots. La quarta força en vots va 
ser En Comú Podem que va aconseguir 420 sufragis (16%). 
El PP va obtenir 271 vots (10,3%) i en perdia 181 respecte 
el 2011. Finalment, Ciutadans- Partido de la Ciudadanía va 
treure 263 vots (10%). La resta de formacions no van arribar 
als 100 sufragis. Pel que fa a les dades de participació, aques-
ta es va situar en el 66,3% (2.640 vots) el que suposa un 
increment del 3% respecte a les anteriors eleccions generals.

Ferran Estruch escollit president del 
Fòrum de Joves Electes de l’ACM

L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va ser escollit, el pas-
sat més de novembre, nou president del Fòrum de Joves 
Electes de l’Associació Catalana de Municipis, un òrgan que 
impulsa polítiques de joventut i promou els interessos gene-
rals dels joves electes dels ens locals o comarcals associats a 
l’Associació Catalana de Municipis. 
El Fòrum de Joves Electes de l’ACM integra també els re-
gidors i consellers comarcals de Joventut de Catalunya i els 
representants electes de fins a 35 anys d’edat. Estruch as-
cendeix al càrrec en substitució de l’alcalde de Gironella, 
David Font.
En el seu parlament com a nou president del Fòrum de 
Joves, Ferran Estruch va defensar la necessitat que el col.
lectiu de joves sigui present en el debat polític català. “En 
els moments transcendents que viu el país, els joves hi han 
de ser i treballarem per ser la veu dels joves de Catalunya”, 
va manifestar. Un altre dels aspectes més destacats del pla 
de mandat presentat pel nou president és seguir treballant 
per oferir formació als joves electes amb l’objectiu “de ser 
millors servidors públics”, va destacar Estruch.

Quan es van començar les obres del futur camp de futbol, 
era previsible que en els treballs previs d’acondicionament 
del terreny, i amb el consegüent moviment de terres, es tro-
bessin restes humans de l’antic cementiri que coincidia a la 
mateixa zona.
El que ningú no podia preveure era l’existència de les res-
tes d’un antic assentament romà que, segons els estudio-
sos, dataria dels segles I–II.  La troballa ha generat enorme 
expectació entre tots els cardonins i, amb les subvencions 
econòmiques de la Generalitat, s’ha pogut posar de mani-
fest una part del nostre ric patrimoni que ens era totalment 
desconegut.
Aquest fet inesperat ve a reforçar la posició del nostre Grup 
Municipal amb relació a l’aprovació del POUM de la darre-
ra legislatura. Com és sabut, sempre es va defensar la ubi-
cació de la nova zona esportiva (no sols un camp de futbol) 
als terrenys municipals de la colònia dels Arquers. La nostra 
proposta no va prosperar per l’acord de la resta de grups 
municipals.
Ara, si no varia el plàning d’execució del projecte, es torna-
ran a tapar i protegir les restes romanes per construir-hi, a 

sobre, els nous vestidors del Camp de Vida Activa. Arribat 
a aquest punt, m’imagino com guanyaria de valor la nos-
tra proposició respecte a l’antic camp de futbol: una zona 
d’esbarjo degudament acondicionada per passejar i per rea-
litzar activitats físiques, que ressaltés i lligués tot el passeig de 
la vall Salina, junt amb un gran aparcament públic proper 
al nucli antic que donaria solució a un dels grans proble-
mes de la nostra vila. A més, l’adequació d’aquest nou focus 
d’atracció turística seria un altre element dinamitzador i im-
pulsor de la nostra economia.
També caldria valorar, seriosament, la inversió total final 
que ens suposarà  l’acondicionament del terreny, la compra 
de la propietat de Cal Sort i les futures obres de construcció 
del camp de vida activa. Tot i això, sempre hem sigut un 
dels actors més reivindicatius a l’hora de reclamar unes mi-
llors instal.lacions esportives per al nostre municipi; estarem 
pendents del compliment dels acords del projecte de l’obra 
i continuarem reclamant noves infraestructures esportives 
per a tothom.
En relació amb el títol d’aquest article, sols em cal dir que 
fins i tot les pedres ens han donat la raó...

La història ens fa costat
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La Coral Cardonina presenta el 
56è Tradicional Concert- Memorial 
Josep M. Casafont

La Coral Cardonina va oferir el passat 8 de desembre el seu 
Tradicional Concert dedicat a la memòria del seu director 
fundador Mn. Josep M. Casafont. La vetllada, que enguany 
sumava la 56a edició, va tenir com a formació convidada la 
Coral Lluçaveus, de Prats de Lluçanès.
El concert es va celebrar a l’església parroquial de Sant Mi-
quel i va comptar amb l’actuació dels joves cantaires de 
l’Escolania de Sant Miquel. Va participar en l’espectacle 
musical el guitarrista manresà Ignasi Prat. El públic que 
va omplir el temple parroquial va gaudir, entre altres com-
posicions, d’una nova versió de la nadala “Fum, fum, 
fum”, amb nous arranjaments realitzats expressament per 
a l’ocasió pel musicòleg cardoní i director de la Coral Car-
donina, Ovidi Cobacho. 

Cardona se suma al Dia 
Internacional contra la Violència de 
Gènere

La vila de Cardona va participar, un any més, en els actes de 
commemoració del Dia Internacional Contra la Violència 
de Gènere, que se celebra cada 25 de novembre. La regi-
doria d’Igualtat de l’Ajuntament cardoní va programar un 
taller de sensibilització en igualtat i una caminada popular.
El taller el va impartir Rosa Maria Moratonas i es va fer 
a la Biblioteca municipal Marc de Cardona. La iniciativa 
comptava amb la participació de la biblioteca i era gratuïta 
i oberta a tothom. La jornada es va complementar amb una 
caminada popular per un tram de l’itinerari blau de les ru-
tes saludables del projecte Cardona Integral. La caminada, 
amb un recorregut d’uns 4 quilòmetres aproximadament, va 
acabar amb la lectura del manifest del 25 de novembre i un 
berenar amb coca i xocolata per als assistents. 

El passat 21 de novembre es va celebrar 
al teatre “Els Catòlics” de Cardona, la 
vuitena Nit Literària i Musical del Sol 
del Solsonès, organitzada conjunta-
ment per l’Ajuntament de Cardona, 
Creu Roja Cardona i el Sol del Sol-
sonès
L’acte va comptar amb una àmplia re-
presentació d’entitats, artistes i volun-
taris de la vila cardonina que partici-
pen en una festa que permet recollir 
fons per a la lluita contra les drogode-
pendències i les malalties mentals.
La presidenta del Sol del Solsonès, 
Mònica Serra, va donar la benvinguda 
a l’acte i va agrair la participació de 
tots els artistes i col.laboradors. La 
presentadora de l’acte, Marta Muixí, 
va donar pas a les actuacions que van 
començar amb una exhibició de ballet 
a càrrec de les alumnes d’extraescolars 
del Col.legi Mare de Déu del Carme, 
sota la direcció de Laura Rodríguez 
i Maria Rodríguez. Seguidament, es 
va oferir una actuació musical d’un 
conjunt instrumental del alumnes 
de l’Escola Municipal de Música 
Musicant, sota la direcció de Xavier 
Ventosa. A continuació, Montserrat 

8a Nit Literària i Musical del Sol del Solsonès a Cardona

Canal va recitar poesia, i el ballet 
va tornar a l’escenari amb l’Anna 
Casanovas i l’Anna Vidal. Jaume 
Barberà va recitar una poesia el grup 
El Sol Canta va cloure les actuacions.
L’acte va finalitzar amb un record per 
al traspassat Enric Serra. Seguidament 
es va fer el sorteig de l’obsequi del 
Parador Ducs de Cardona i Vilar Rural 
i es va fer entrega als participants, 
per part de les diferents autoritats, 

d’un obsequi de ceràmica realitzat 
des del Sol del Solsonès. Montserrat 
Obradors, membre de la junta del 
Sol del Solsonès va agrair a tots els 
presents la generositat i col.laboració 
que el Sol del Solsonès sempre rep 
de Cardona. Finalment l’alcalde de 
Cardona, Ferran Estruch va donar les 
gràcies als assistents i va valorar molt 
positivament la bona relació i la feina 
conjunta entre Solsona i Cardona.
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El passat 26 de gener 
Cardona va acollir una 
sessió conjunta del Con-
sell Directiu i del Comitè 
Executiu de l’Associació 
de Municipis per la Inde-
pendència (AMI). 
La sessió es va celebrar 
al saló de sessions de 
l’Ajuntament cardoní 
i va ser presidida per 
l’alcalde de Cardona, 
Ferran Estruch, i el pre-
sident provisional de 
l’AMI i alcalde de Mont-
blanc, Josep Andreu.
Una trentena d’alcaldes 
catalans van ser presents 
a la sessió que, entre d’altres qüestions, va debatre sobre 
l’elecció del nou president de l’associació, després que el 

Cardona acull una sessió de l’Associació de Municipis per la Independència

L’Agència de Desenvolupament Lo-
cal de Solsona i Cardona, el Consor-
ci Leader de la Catalunya Central i 
l’Ajuntament de Cardona van organit-
zar el passat 28 de gener una sessió in-
formativa per donar a conèixer el pro-
grama d’ajuts europeus Leader 2016.
La sessió es va fer  les 7 de la tarda a 
la sala polivalent del Centre Cívic i 
va anar a càrrec dels responsables del 
Consorci Leader de la Catalunya Cen-
tral. Hi van assistir una vintena de per-
sones interessades a conèixer aquest 
programa de subvencions per a pro-
jectes de creació, ampliació i millora 
d’activitats econòmiques del territori. 

Cardona organitza una sessió informativa sobre el programa Leader

Taller de cinema cooperatiu per a joves
Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Cardona i la Biblioteca municipal Marc de Cardona van organitzar, el 30 de gener, 
un taller de cinema cooperatiu per a joves. Sota el títol “Englhoba’t”, l’objectiu del taller era fomentar la cooperació entre 
els joves i fer-ho a través de l’audiovisual. L’activitat s’adreçava a joves d’entre 12 i 25 anys i hi van participar 16 joves del mu-
nicipi. El taller “Englhoba’t” es va fer a la sala polivalent del Centre Cívic, de 16 a 19:00 hores, i està pensat per transmetre 
valors positius com la diversitat cultural, la cultura de la pau o la convivència i la cohesió social a través de l’elaboració d’un 
audiovisual.

passat 11 de gener es pro-
duís el relleu automàtic 
del fins llavors president, 
Carles Puigdemont, que 
va deixar l’alcaldia de la 
ciutat de Girona per as-
sumír la presidència de 
la Generalitat.
El ple de l’Ajuntament 
cardoní va aprovar 
l’adhesió a l’Associació 
de Municipis per la In-
dependència l’1 de març 
de 2012. Actualment, 
l’Associació de Munici-
pis per la Independència 
té 835 ens associats dels 
quals 786 són ajunta-

ments, 35 consells comarcals, a més de les 4 diputacions, 9 
entitats municipals descentralitzades i 1 consorci.

Imatge dels alcaldes de l’AMI presents a Cardona 

L’alcalde, Ferran Estruch, va presentar la sessió sobre els ajuts del program a Leader a Cardona
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L’Ajuntament crea el concurs de 
postals de Nadal de Cardona

El passat 29 de desembre es van entregar els premis als 
guanyadors del primer concurs de postals de Nadal que 
organitzaven l’Ajuntament de Cardona i la Biblioteca 
municipal Marc de Cardona. 
Els guanyadors van ser Oriol Xandri Ayala (categoria 6 a 8 
anys) i Núria Clusellas Vilafranca (categoria 9 a 12 anys), 
que van rebre de mans de la regidora de Joventut i Festes, 
Aida Molner, i de la directora de la biblioteca, Sandra Ba-
surte, un val de 50 euros a gastar a les llibreries de Cardona. 
Les postals guanyadores van il.lustrar l’Agenda de Nadal de 
Cardona que edita l’Ajuntament.

Èxit de participació i organització 
del V Cros Escolar de Cardona

Escolars de diversos col.legis de la comarca del Bages van 
participar, el passat  31 de gener, a la cinquena edició el Cros 
Escolar de Cardona que organitzen l’Ajuntament de Car-
dona, el Consell Esportiu del Bages, la Fundació SHE i les 
AMPA dels quatre centres educatius de Cardona (IES Sant 
Ramon, Col.legi Vedruna Cardona, Col.legi Mare de Déu 
del Patrocini i Escola Joan de Palà), amb la col.laboració de 
la Diputació de Barcelona.
La prova es va realitzar a la zona esportiva de la Coromina 
i s’adreçava a nens i nenes de les categories que van des de 
P3 fins a 4t d’ESO. A més dels alumnes de les escoles car-
donines, hi van participar, també, els escolars de diversos 
col.legis de la comarca sumant prop de 200 corredors en les 
diverses categories.
El Cros Escolar de Cardona és puntuable per a la fase co-
marcal de cros dels Jocs esportius escolars de Catalunya i 
s’emmarca dins les activitats de la Jornada del Cor que im-

pulsa la Fundació SHE. La Jornada incloïa també una cursa 
en família amb nens petits consistent a córrer 1.000 metres 
agafats de la mà d’un pare o mare amb els seu fill o filla. 
També es va organitzar una cursa popular no competitiva i 
gratuïta per adults, de 4.000 metres.

notícies

Els participants just abans de la sortida de la cursa
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