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- 22% de la població major de 65 anys

- Més de 279 joves en edat d’emancipar-se.

- % atur per sota mitjana comarcal. 

ARQUERS

MANUELA

- 30% dels habitatges de Cardona estan buits. 

- Només 17 habitatges de venda i 14 de lloguer al municipi.

- Habitatges dimensions petites, en molts casos inferiors 60 m2
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PLA DE MILLORA URBANA (PMU-08)

60 habitatges

Actualment hi ha 43 habitatges construïts que 

es podrien recuperar. 

PLA PARCIAL (PPR 01)

315 Habitatges

10,63%  Equipaments

26,72%   Zona verda

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
(POUM) 

Defineix l’àmbit de la colònia Manuela com a 
sòl industrial, tot i l’ús residencial actual.
Caldrà reallotjar a les persones residents.

Colònia Arquers:

Colònia Manuela:
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Situacions actuals  

COMODAT
Persones que havien estat personal laboral de les mines i els familiars, 
amb les qui existeix un acord d’ús de l’habitatge.

Persones que havien estat personal laboral,  amb qui NO existeix un 
acord d’ús.

A PRECARI

Persones que ocupen algun habitatge sense títol que garanteixi l’ús o 
persones que tenen un acord verbal.

El personal laboral de les mines i les seves vídues tenen dret a residir als habitatges sense cost.
(segons acord entre l’Ajuntament i l’empresa minera en el moment del traspàs de la gestió a l’Ajuntament)
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Intervencions Colònia Arquers
61 habitatges existents

22 habitatges com a residencia permanent

Intervencions Colònia Manuela
24 habitatges existents

8 habitatges com a residència permanent

4 Habitatges



COLÒNIA 
ARQUERS

Regularitzar la situació de les persones residents
i millorar els habitatges

Garantir unes condicions adequades fins a la 
transformació de la Colònia

COLÒNIA 
MANUELA

Definir un pla global d’intervenció a la Colònia Arquers
(inclourà els habitatges actuals i l’espai sense edificar)

Facilitar l’accés a un habitatge digne

Introduir mixtura social i d'usos

Definir un full de ruta per als propers 8 anys que planifiqui el futur de la Colònia Arquers.
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COMODAT

COMODAT

LLOGUER

LLOGUER 
SOCIAL

PRECARI

Situació actual Proposta de regularització de la situació 

Contractes regits 
per la Llei 

d’arrendaments 
urbans 

Contractes de 
lloguer amb 

suport econòmic 
Ajuntament en 
funció  renda 

Vídues i exminers residents a les colònies

Fills i filles de miners residents a les colònies 

Persones ateses serveis socials, viuen Colònies

Persones no residents, ús esporàdic habitatges Deixar ús

Altres

Regularitzar la situació de les persones residents (Arquers)

Garantir unes condicions adequades fins a la transformació de la Colònia (Manuela)
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Requereix d’un elevat finançament públic. 

Aquest sistema ha permès la recuperació de 4 

habitatges els darrers 3 anys.

S’aposta per mantenir aquells habitatges que, pel seu estat de conservació i ubicació, és possible la recuperar.

Com aconseguir la recuperació dels habitatges existents? 

MILLORA DIRECTA PER PART DE L’AJUNTAMENT

Permetria la millora dels habitatges per part de les 

persones interessades en residir a la Colònia

Masoveria urbana és l’acord entre la persona propietària 

d’un habitatge que es troba en mal estat i desocupat i una 

persona masovera, de manera que la propietat en cedeix 

l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que la persona 

masovera assumeixi les obres de rehabilitació i 

manteniment.

IMPLEMENTACIÓ D’UN PROGRAMA DE 
MASOVERIA URBANA

Regularitzar habitatges (Arquers) / Garantir condicions adequades fins transformació de la Colònia (Manuela)

Definir un pla global d’intervenció a la Colònia Arquers
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6 Com ens imaginem el futur

Definir un pla global d’intervenció a la Colònia 
Arquers

Facilitar l’accés a un habitatge digne (Arquers)

Introduir mixtura social i d'usos (Arquers)

Com imaginem l’arribada de noves residents?

Com recuperem els habitatges en mal estat?

Quins usos volem fer dels habitatges actuals?

Què pot aportar la Colònia a Cardona?

Com ens imaginem el futur barri?

Què volem fer a la Colònia mentre no es 
construeix?

de la Colònia Arquers?



7 Procés participatiu

28 de maig a 1 de juny_ Entrevista a totes les persones residents a les Colònies.

Juny_ Enquesta: present i futur de la Colònia Arquers. 

12 de juny_ Entrevista amb diferents entitats del municipi.

20 de juny_ Sessió informativa. Situació actual de la Colònia Arquers i reptes de futurs.

LLOC: Centre Cívic (plaça de la Fira)   HORA: 20H

30 de juny _ Visita a la Colònia Arquers i realització d’un taller participatiu.

LLOC: Ermita de la Pietat   HORA: 10 a 13H

11 de juliol _ Sessió participativa. Quin futur ens imaginem per a la Colònia Arquers?

LLOC: Centre Cívic (plaça de la Fira)   HORA: 18H


