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EDITORIAL
Engeguem de nou la revista d'informació municipal i 

Aquest número és, forçosament, més voluminós, per ciutadana, un cop passades les eleccions locals i a 
poder recollir, encara que sigui en extracte, els fets o l'inici del nou mandat municipal. L'últim número es 
decisions municipals més rellevants: des de la va publicar el mes de febrer, a partir d'aquell 
constitució del nou ajuntament i reelecció de l'alcalde moment entràvem en període preelectoral i va 
Josep Maria Sala fins a la visita privada a Cardona del semblar convenient no editar-ne cap altre fins 
President Carter; des de l'èxit de la Fira Medieval fins passades les eleccions, tot i ser evident que la revista 
a la bona acollida popular de tots els actes de la Festa recull asèpticament les notícies que genera 
Major; des de I'entrada en funcionament de la l'Ajuntament, deixant per als grups municipals les 
llargament reivindicada carretera de la Coromina fins valoracions de caràcter polític. Ara, que hem tornat al 
al conjunt d'obres que estan en marxa.funcionament ordinari i després d'haver acabat la 

Festa Major i la Fira de la Llenega, que comporten 
En definitiva, tornem amb més il·lusió que mai, 

molta dedicació per part de molta gent de 
pensant a servir a la comunitat cardonina des 

l'Ajuntament, podem reiniciar la publicació normal 
d'aquest mitjà informatiu.

de la revista.

TELÈFONS D’INTERÈS
Aimines(Servei d'aigua) 93 869 12 96
Ajuntament 93 869 10 00
Serveis Socials 93 869 21 47
Bombers oficines 93 869 18 65
Bombers urgències 93 869 10 80
Centre d'Assistència Primària (CAP) 93 869 24 50
CAP La Coromina 93 869 28 56 
Casal de Gent Gran 93 869 20 75
Col·legi Joan Palà 93 869 21 85
Col·legi Mare de Déu del Carme 93 869 28 76
Col·legi Mare de Déu del Patrocini 93 869 18 29
Creu Roja 93 869 12 12
Escola de Música Municipal Musicant 93 868 46 20
Farmàcia Josep Maria Sala 93 869 11 65
Farmàcia Manel Sala 93 869 10 49
IES Sant Ramon 93 869 19 00
Jutjat de Pau 93 869 13 39
Llar d'Infants Municipal Aliret 93 869 13 50
Ludoteca 93 868 40 92
Notaria 93 86912 51
Oficina de Turisme 93 869 27 98
Parròquia de Sant Miquel 93 869 10 45
Pavelló Poliesportiu 93 868 42 57
Piscina Municipal 93 869 13 95
Policia Local 93 868 40 58
Residència Sant  Jaume 93 869 11 68
Tanatori-Serveis funeraris 93 869 21 97
Teatre “Els Catòlics” 93 869 11 04

L'Ajuntament us desitja un Bon 
Nadal i que el 2008 sigui ple de 
salut, prosperitat i solidaritat.
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El Saló de Sessions en un moment de la conferència

ELECCIONS LOCALS DEL 27 DE MAIG: 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ VA REVALIDAR LA MAJORIA ABSOLUTA, I EL 
PARTIT DELS SOCIALISTES I ESQUERRA REPUBLICANA VAREN 
ACONSEGUIR ELS MATEIXOS REGIDORS QUE TENIEN.
El consistori municipal continuarà amb la mateixa resultats, en nombres absoluts de vots, varen donar 

composició que fins ara, amb 7 regidors del grup de 1384 vots a CiU, 826 al PSC i 461 a ERC. La participació 

CiU, 4 del grup del PSC i 2 del grup d'ERC. Els va ser del 65%.

3

El dissabte 16 de juny de 2007 va 

q u e d a r  c o n s t i t u ï d a  l a  n o v a  

Corporació Municipal, com a resultat 

de les eleccions locals celebrades el 

diumenge dia 27 de maig de 2007. La 

mesa d'edat va quedar formada per 

Ramon Vilella com a regidor de més 

edat, Damià Foraster, el més jove, i la 

secretària-interventora. Després 

que el president de la mesa d'edat capacitat i empenta a dirigir l'administració 
prengués el jurament o promesa a cadascun dels municipal des de l'honradesa, el rigor i l'eficàcia”.
regidors/es, es va passar a l'elecció de l'alcalde, 

essent investit per majoria absoluta Josep Maria Tot seguit, va destacar els principals reptes per al 
Sala i Esteban. nou mandat: la rehabilitació i revitalització del nucli 

antic, el nou Pla d'ordenació urbanística municipal, 

els projectes per a tots els nuclis i barris, els 

preparatius per a la celebració del 2014, la 

recuperació de la Vall Salina i la creació del nou 

centre cívic-casal de joves, i va animar a tots els 

regidors a treballar de forma conjunta “Ja des d'ara, 

ofereixo, als regidors que no seran al Govern, 

diàleg i consens com a norma de conducta, sobretot 

pensant en els grans temes que Cardona ha de 

decidir en l'immediat futur. I demano la mateixa 

disposició al diàleg i al consens que ofereixo”. 

L'alcalde va tenir un record i l'agraïment per a tots 
El senyor Sala afirmà en el seu discurs: “continuaré aquells que l'havien ajudat a tirar endavant el gran 
exercint l 'alcaldia sota els principis de projecte de fer avançar Cardona i va acabar dient “I 
responsabilitat -que vol dir prendre les decisions davant d'aquesta Carta de Poblament de Cardona, 
que convenen encara que no siguin populars-, orgull del nostre poble, rendeixo homenatge als 
generositat -que vol dir no estalviar esforços nostres avantpassats que varen lluitar per fer 
personals en la gestió del bé comú, encara que vagi avançar Cardona; començant pels meus pares, que 
en perjudici propi-, i bon fer, que vol dir posar tota em varen infondre els valors del servei públic”.

CONSTITUCIÓ DE L A 
N O V A  C O R P O R A C I Ó  
M U N I C I P A L .  J O S E P  
MARIA SALA REELEGIT 
A L C A L D E  P E R  A  U N  
TERCER MANDAT. 

Mesa d'edat: secretària municipal, regidor de més edat i regidor més jove.
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El Cartipàs Municipal aprovat el 18 de juny de 2007 és DAMIÀ FORASTER I COLELL:

el següent:

CLOTI FARRÀS I COMPANY: JORDI DAVINS PEY:

JOSEP SERRA I CASALS:

MONTSERRAT OBRADORS I PALAU:

RAMON VILELLA I VILANOVA:

 Regidor-delegat 

d'Habitatge, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, 

Promoció Econòmica, Festes i Joventut. 

 Regidora-delegada  Regidor-delegat d'Esports i 

d'Hisenda, Governació i Participació Ciutadana. Noves Tecnologies. 

Primera tinent d'alcalde, presidenta de la Comissió  Regidor-delegat de la Via 

d'Hisenda i Ordenació del Territori. Pública, Agricultura i Protecció Civil.

 Regidora-

delegada d'Administració, Salut, Benestar Social, La Junta de Govern local queda integrada pels 

Educació i Dona. Representant d'alcaldia en el Nucli tinents d'alcalde: Clotilde Farràs i Company (primera 

de la Coromina. Segona tinent d'alcalde, presidenta tinent d'alcalde), Montserrat Obradors i Palau 

de la Comissió d'Atenció a les persones. (segona tinent d'alcalde) i Ramon Vilella i Vilanova 

 Regidor-delegat (tercer tinent d'alcalde), si bé l'alcalde convida a tots 

d'urbanisme, obres públiques, manteniment i els regidors del govern a participar-hi.

serveis. Tercer tinent d'alcalde.

Grup Municipal de CiU: Grup Municipal del PSC: Grup Municipal d'ERC:

Portaveu: Cloti Farràs. Portaveu: Jordi Casas. Portaveu: Joaquim Palà.

Portaveu adjunt: Montserrat Portaveu adjunt: Josep Batista. Portaveu adjunt: Ramon Fíguls.

Obradors.

GRUPS MUNICIPALS:

La Corporació municipal 2007-2011 és la següent:

-Alcalde:

-Regidors/es:

-Secretària:

 Josep Maria Sala i Esteban (CiU).

 Cloti Farràs Company (CiU), Montserrat Obradors Palau (CiU), Damià Foraster Colell (CiU), Jordi Davins Pey (CiU), Ramon 

Vilella Vilanova (CiU), Josep Serra Casals (CiU), Jordi Casas Pons (PSC), Sara Garcia Murillo  (PSC), Josep Batista Trobalón (PSC), Sílvia 

Rovira Planas (PSC), Joaquim Palà Comaposada (ERC), Ramon Fíguls  Alonso (ERC).

 Maria Àngels Clotet i Miró.

L'augment de les taxes i impostos és, en general, del La delegació del Cadastre a Catalunya ha informat 

2,7%, que és l'augment de l'IPC de setembre a que properament, el mes de febrer, obrirà durant 

setembre. D'altra banda, el Ministeri d'Hisenda està uns dies una oficina de reclamacions a l'Ajuntament. 

realitzant la revisió del cadastre dels 5 últims Prèviament haurà notificat els nous valors 

municipis que queden de la comarca del Bages, entre cadastrals als contribuents.

ells Cardona. Tenint en compte la revisió, 

l'Ajuntament ha acordat rebaixar els tipus de L’última revisió del Cadastre es va fer fa 20 anys.

l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana 

de l’1,07 al 0,97%.

HISENDA REVISA EL CADASTRE. 
En el Ple extraordinari del 31 d'octubre es varen aprovar les noves ordenances fiscals per al 2008.
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El personal de La Caixa amb l'Alcalde, Josep Maria Sala, i el delegat del govern Josep Ramon Mora.

JIMMY CARTER, PRESIDENT DELS ESTATS 
UNITS D'AMÈRICA (1977-1981) I PREMI 
NOBEL DE LA PAU 2002, INVESTIT CIUTADÀ 
D'HONOR DE CARDONA.

L'alcalde Josep Maria Sala, en nom de la vila de 

Cardona, va lliurar al President Carter el Títol de 

Ciutadà d'Honor de Cardona, el dissabte 18 d'agost, amb 

motiu de la visita privada que va fer a Cardona.

Carter, amb la seva esposa Rosalynn, que aquell dia 

complia 80 anys, i acompanyats de dos dels seus fills: 

Cheff i Amy, va arribar al Parador de Turisme Ducs de 

Cardona, cap a un quart de dues: va acceptar amb 

exquisida cordialitat i deferència el Títol de Ciutadà 

d'Honor, va signar en el Llibre d'Or de la Vila, va visitar 

el castell després de dinar i cap a les cinc de la tarda 

visità el Parc Cultural de la Muntanya de Sal. Després es 

va passejar com un ciutadà més pel nucli històric de 

Cardona saludant la gent: de tornada al Parador varen 

celebrar, a I'hora de sopar, l'aniversari de la Sra. Carter 

i al dia següent se n'anaren a primera hora del matí.

L'Ajuntament agraeix al President Carter i família la seva receptivitat i interès envers les coses de 
Cardona; la seva cordialitat, naturalitat i esperit democràtic demostrats en infinitat de detalls i amb 
una gran dignitat i saber fer. És un motiu d 'orgull haver acollit a casa nostra una de les veus més 
senyeres que lluiten, amb autenticitat i de forma compromesa, per la pau i pel respecte als drets 
humans. I és un motiu d'orgull que, des del 18 d'agost de 2007, sigui Ciutadà de Cardona.

L'alcalde Josep Maria Sala amb la família Carter a la 
Muntanya de Sal

El director del Parador, Jaume Sebastián, amb els 
Carter. L'Ajuntament agraeix al Parador la seva 
inestimable col·laboració per a portar a bon terme el 
programa de la visita del President Carter.

Els Carter varen saludar els propietaris de diversos 
comerços, com la Pastisseria Montserrat, Magatzems 
Serra, Foto Art, Perfumeria Costa, Pessigolles, Ca la 
Sinta, El Turista... mentre passejaven pel centre 
històric. El President Carter va accedir a fotografiar-
se amb un grup de nens de Cardona.
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UNA FIRA DE LA LLENEGA AMB MOLTES 
NOVETATS
La Fira de la Llenega (28 d'octubre) ha comptat 
enguany amb una destacada ampliació d'activitats. 
Televisió de Catalunya va gravar a Cardona un 
programa especial de “Caçadors de bolets”, que 
s'emetrà a finals de desembre. TV3 i l'Ajuntament 
varen organitzar el concurs de bolets del programa: 
es van trobar a Cardona 11 parelles d'arreu de 
Catalunya, prèviament seleccionades a través d'un 
càsting, entre elles la Pilar Estany i el Jaume Solé. 
Els concursants no coneixien l'indret on es faria el l'agrupació micològica berguedana i en concret de 
concurs; se'ls va comunicar el dia abans que era a Josep Ballarà, un dels micòlegs de l'agrupació. Tot i 
Cardona. El diumenge a les 8 del matí tothom es va l'escassetat de bolets, gràcies a la col·laboració de la 
trobar al camp de futbol i es varen traslladar a la zona gent n'hi va haver una gran varietat a l'exposició, fins 
objecte del concurs, delimitada prèviament per i tot superior a la registrada en edicions anteriors.
l'organització. Els participants varen tenir tres hores 
per buscar bolets i presentar-los al punt d'arribada. La tradicional degustació de plats elaborats amb 
En tot moment varen ser seguits i filmats per les llenegues fets pels restaurants de Cardona va tenir 
càmeres de TV3. La valoració dels cistells i l'entrega més participants que mai: La Bauma, el Parador de 
de premis es va fer al balcó de la Fira. Turisme Ducs de Cardona, el Vilar Rural, el 

restarurant Les Monges, el restaurant La Plantada, 
Novetats importants d'enguany foren: 1r) el Festival el restaurant 4 Cantons, el restaurant la Pensió 
Infantil “Tocats del bolet”, que va comptar amb un 
taller de malabars i circ a càrrec de la companyia 
Acircate, l'obra de titelles “Set dies de setembre” a 
càrrec de l'Associació Cultural 18 de setembre, 
l'actuació de Karoli, the wheel man, i la rulotte-
teatre, amb l'espectacle “Lo sainet del senyor 
rector”, a càrrec de la companyia Ne me titere pas. 
L'èxit de participació d'aquesta primera edició anima 
a repetir-la en futures edicions. 

2n) També es va fer el Primer Concurs de Conserves 

de bolets de Cardona. Aquesta és una iniciativa que 
l'Ajuntament pensa potenciar els propers anys. Es 
varen presentar 21 conserves, que per ser el primer Cardener i la Rostisseria Obiols. La gent va destacar 
any és un èxit. El lliurament dels premis es va fer a la la gran qualitat de totes les degustacions culinàries 
mitja part de les havaneres: Maria Joana Caellas presentades a la Fira.
(millor conserva en oli), Montserrat Ribera (millor  
conserva en sal) i Maria Pasquina (millor conserva en El comerç va treure les seves parades al carrer i, a 
vinagre). La firma comercial Xop, conserves de més, enguany la UBIC va sortejar entre tots els seus 
ponent, SL va copatrocinar el concurs, i el seu cap clients un equip informàtic complet. 
comercial, Àlex Coma, va manifestar la intenció de 

participar en futurs 
certàmens.

Com cada any, a la 
plaça del Mercat hi 
havia parades de 
venda de llenegues i 
altres varietats, i 
l ' e x p o s i c i ó  
m i c o l ò g i c a ,  
realitzada amb el 
s u p o r t  d e  

El grup d'havaneres Rems, com cada any, va animar la 
tarda amb un recital d'havaneres amenitzant-ho amb les 
intervencions del Bernat Capell.
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LA FESTA MAJOR DE CARDONA

L'Ajuntament va decidir presentar, per primera 
vegada, el Programa de la Festa Major, tenint en 
compte el gran treball d'investigació i de recull 
històric que s'havia fet. El tema és Cardona i la 
música, i conté un article de la musicòloga Glòria 
Ballús, Materials per a una història de la música 
instrumental a Cardona, que explica el valor de la 
trajectòria musical de Cardona, i diverses 
entrevistes als músics de Cardona, els protagonistes 
de la història, fetes des de l'Ajuntament.

Toni Martínez va aconseguir captar l'atenció de cents 
de persones, en el moment que va entrar a la plaça de 
bous acompanyat pels músics de la Banda de 
Cardona i el grup Vastukada. Va ser l'encarregat de 
fer el pregó popular i de donar el tret de sortida a la 
festa. I ho va fer, pujant a l'escenari i pronunciant un 
pregó ple d'elogis a la història de la música a Cardona 
i especialment als seus protagonistes, ressaltant la 
figura d'Albert Martí Torrents, nét de Ramon 
Torrents.

Los Hermanos de Rocco, Strombers i Ayvalà van 
posar la música a la nit de l'empalme, i ho van fer 
comptant amb un públic de totes les edats molt 
entregat i disposat a fer festa grossa. 

El tema del Pregó no podia ser més encertat ni de 
més actualitat, com s'ha demostrat posteriorment  
amb la concessió del Nobel de la Pau 2007: el canvi 
climàtic. El pregoner fou la màxima figura del país, el 
doctor Josep Enric Llebot i Rabagliati, catedràtic de 
física de la UAB. Era el dissabte 1 de setembre.

L'animació infantil del dissabte al matí va ser de 
categoria, la companyia Unicsproduccions va ser 
l'encarregada de representar el Follet Valent, que va 
comptar amb un nombre important de públic.

L'”encierro” va ser un dels més accidentats dels 
darrers anys, fins al punt de no poder treure més 
vaquetes perquè la infermeria no podia assistir més 
gent. Hi va haver un alt nombre de participants.
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LA FESTA MAJOR DE CARDONA

7 colles de fora (Poble Nou de Manresa, Gironella, 
Prats de Lluçanès, Santa Coloma de Queralt, 
Santpedor, el Xup de Manresa i Súria) varen 
acompanyar els nostres gegants, els de Cardona, els 
de la Coromina, els de Planès i Bergús i els de 
l'escola del Carme. Tot va anar sobre rodes, hi havia 
molta gent a la plaça de toros esperant els gegants 
per veure'ls ballar.

La processó i trasllat  de la imatge petita de la Mare 
de Déu del Patrocini va ser tan solemne com sempre, 
tot recordant en Josep Maria Vázquez, que ja no és 
entre nosaltres. A l'interior del temple, els nens del 
ball de bastons varen fer la seva actuació, que va 
commoure els assistents. 

Els 3 dies de Corre de bou varen ser seguits per un nombre important de públic a la plaça (1.162 persones el 
dissabte, 1.664 el diumenge i 1.235 el dilluns). Els toros del dilluns, portats per la Penya El calaixó, varen ser els 
més grans dels tres dies i els que més respecte van causar als mossos de plaça.  
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LA FESTA MAJOR DE CARDONA

Una de les novetats d'enguany era el concert de 
diumenge a la nit a la plaça del Vall, que la Comissió 
de la Festa Major va programar en aquest nou espai, 
sense saber si funcionaria. El resultat va ser molt bo i 
es varen complir les expectatives, tant pel que fa a 
l'orquestra com a l'assistència de gent. 

La festa del dissabte a la nit, organitzada per les 
colles Mikonio i DFT va ser un gran èxit. La plaça del 
Vall va quedar plena a vessar i el grup Di-versiones va 
entusiasmar el públic.

Es consolida la festa a l'envelat del diumenge a la nit, 
que des de l'any passat és gratuïta. Aquest any hi 
varen actuar La Privada, la Banda del Drac i la 
Fundación No Hay Manera. El Ball de Gala del dilluns 
va comptar amb una de les novetats més importants 
de la festa, ja no el feia la Principal de la Bisbal, sinó 
que va anar a càrrec de la Dama Orquestra, els quals 
van fer una molt bona actuació, que va satisfer els 
assistents.

Dilluns 10 de setembre: Diada 2007. Homenatge als 
herois defensors del castell en el setge de 1711. Com 
cada any, l'Associació 1714 participa amb l'encesa de 
la flama que porta al Fossar de les Moreres.

1008 persones varen gaudir de l'obra protagonitzada 
per Joan Pera i Lloll Bertran: “Òscar, una maleta, 
dues maletes, tres maletes”. El públic no va deixar de 
riure en tot moment.

s jLa Missa solemne de Fe ta Ma or.
' s o i l l dL e glésia parr quial de Sant M que  p ena e 
rd i a v n i a ica onins  c rdonines que are  ass stir  la M ssa 

i  r i A idel d umenge 9 de setemb e. Presid a mossèn nton  
G i   a a s r  eu xé i v  cantar la Coral C rdonina ota la di ecció d  

 mossèn Casafont.
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LA FESTA MAJOR DE CARDONA

Quan la Penya El Calaixó va decidir fer un “encierro” 
per a la canalla, s'esperaven que funcionaria, però de 
ben segur no imaginaven la riuada de nens que hi va 
haver. L'encierro per a nens i nenes va trencar totes 
les expectatives, fins al punt que els nens i nenes van 
reivindicar un segon encierro, que els membres del 
Calaixó els varen concedir.

Les sardanes del dilluns a la nit, que des de feia molts 
anys anaven a càrrec de la Principal de la Bisbal, les 
va fer la Cobla Amoga, que va estar realment a 
l'altura. Varen tocar sis sardanes i dos cops la 
repetida. 

I com ja és habitual, la Banda de Cardona va posar el 
punt i final a la Festa Major. Cada vegada més 
professionals, varen fer una gran actuació. 

ES CELEBRA AMB ÈXIT EL Xè APLEC 18 
DE SETEMBRE

La companyia Tot Circ es va posar el púbic a la 
butxaca amb l'espectacle Hopa-li, molt interactiu i 
participatiu. 

Un dels actes principals de l'Aplec, va ser la Recreació 
Històrica: 7 dies de setembre, que enguany es va representar 
dues vegades, el divendres dia 14 i el dissabte dia 15 de 
setembre, al Castell.

Després de l'obra es va portar a terme la baixada de torxes fins 
a la plaça de la Fira.
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FIRA MEDIEVAL / FESTA DE LA 
SAL. 1, 2 i 3 de juny de 2007
MALAGARRIGA I SIMON PROCLAMATS 
SENYOR I MINYONA DURANT EL PRIMER ACTE 
DE LA FIRA: EL SOPAR MEDIEVAL 

ARTESANS, COMERCIANTS I EL MERCAT DE LA 
SAL OCUPEN ELS CARRERS DE CARDONA. 
COM A NOVETAT, EL CARRER DE LA FIRA 
S'OMPLE DE PARADETES 

El sopar medieval va iniciar la Fira, com sempre 
organitzat pels Hermanos Expósito i Aspirantes a 
Viudas. 

Aquest any tot va començar amb un concert de 
música celta a càrrec del grup Ananda Tavern 
mentre es feia el sopar, després va venir el moment 
formal de la proclamació dels tercers senyor i la 
minyona de Cardona, la Clara Simon i el Miquel històric, acompanyat del mercat de la Sal situat a la 
Malagarriga, que, acompanyats de teiers i dels plaça del Mercat. La plaça del Portalet també era 
músics de Diabolus im Musica, varen accedir a la plena d'atraccions infantils i parades d'artesania, i 
plaça de la Fira des de l'església Sant Miquel, i un cop cal destacar, com a novetat important, que el carrer 
al seu lloc varen donar el tret de sortida de la festa, a de la Fira va ser ple a vessar de parades d'artesans, 
la qual varen participar més de 150 persones. en substitució del carrer Flors que és on s'havien 

situat en d'altres edicions. Aquest canvi d'ubicació va 
afavorir molt positivament els artesans, que varen 
veure incrementades substancialment les vendes. 
Tot el diumenge hi va haver un atractiu afegit, la 
mostra de gremis, confraries i oficis medievals de 
Cardona: oficis de pell, del ferro i foc, de la llana i 
sector de mercaders.

Com cada any, els comerciants de Cardona varen 
treure les seves parades al carrer, amb dos actes 
centrals relacionats amb el comerç: el concurs 
d'aparadors i la promoció especial del cap de 
setmana de la Fira. Els premis del concurs 
d'aparadors es varen lliurar el dissabte a la tarda, 
entregats per les autoritats locals i el senyor i la 
minyona de Cardona, i varen ser per a la Llibreria 
Viñas (1r premi), l'Aviram Maria (2n premi) i la 
Perfumeria Guitart (3r premi). Com a promoció 

El grup MdMau va ser l'encarregat d'animar els especial, es va fer un sorteig d'un viatge entre els 
participants en el sopar, i el punt i final el varen posar compradors dels comerços de la UBIC, a escollir 
els Aïsha que amb la seva rumba catalana, entre Eurodisney i un Circuit per Àustria, que va 
l'electrònica, les sonoritats més mediterrànies i la guanyar Carolina Henestrosa, i va escollir el viatge a 
seva originalitat varen aconseguir enganxar gran Eurodisney.
part de la gent del sopar.

Després d'un intens matí de muntatge, a la tarda del 
dissabte es va posar en marxa el mercat medieval 
d'artesans i menestrals pels carrers del centre 
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LA CERIMÒNIA DE RECUPERACIÓ DE LA 
MEMÒRIA HISTÒRICA, ELS SÍNDICS DE LA 
TERRA, TÉ CAPELLADES I CASTELLOLÍ COM A 
CONVIDATS.

UNA FIRA TAMBÉ PER ALS MÉS MENUTS

MÚSICA, FOC I FESTA A LA FIRA DE NIT

saber animar molt a tothom. A les dotze de la nit, els 
llums de la Fira es varen apagar, i van deixar en mans 
del foc la il·luminació de la plaça. Va ser l'inici de 
l'espectacle de les Bruixes de Cardona, Yersinia 
Pestis, que tot i el nom no varen estendre cap plaga ni 
van contaminar a ningú, sinó que varen aconseguir 
omplir la plaça de la Fira i captivar el públic amb el 

Aquesta cerimònia, iniciada en la passada edició de la seu espectacle de foc, dansa i teatre.
Fira, vol recordar i divulgar el coneixement dels 
territoris que, en el passat, formaren part del Ducat 
de Cardona. L'any passat varen ser convidades les 
poblacions de Sant Llorenç de Morunys per la Batllia 
del mateix nom, Solsona per la Batllia de Solsona i 
Torà i Calaf per la Vegueria de Segarra. Aquest any 
2007, es va convidar els alcaldes de les poblacions de 
Capellades, Carme i Castellolí en representació de 
part del territori de l'antiga Baronia d'Òdena, que 
entrà a formar part del Ducat de Cardona, 
gradualment, en el segle XII. Tot i així, Carme no va 
poder ser present a la cerimònia per problemes 
d'última hora.

Després de l'espectacle de Bruixes, van continuar els 
concerts, amb Van de Vinacho i Skamot Tamarro.

El dissabte al matí, els membres de l'Agrupament 
Escolta Hug Folc de Cardona van ser els encarregats 
d'organitzar la xocolatada i la gimcana, que va 
comptar amb molta participació de nens i nenes. Ja el 
diumenge, els gegants varen prendre el  
protagonisme, amb una ballada amb molta L'alcalde de Cardona va rebre els alcaldes dels dos 
expectació i molt públic. A continuació, al Balcó de la municipis convidats i, des de l'avinguda del Rastrillo 
Fira, l'espectacle de titelles a càrrec de la companyia fins a la plaça de la Fira, va desfilar la comitiva, 
El Forat del Niu va estar a l'altura de les expectatives acompanyats de la Banda de Música de Cardona i del 
i també va aplegar un munt de gent; el públic, molt Grup de Banderers de la Festa del Renaixement de 
receptiu i participatiu va interactuar en tot moment Tortosa. En arribar davant de l'Ajuntament, la Banda 
amb l'espectacle.de Música de Cardona va interpretar l'Himne a 

Cardona i, tot seguit, amb l'acompanyament dels 
Durant tota la Fira, una de les principals distraccions tambors, cada alcalde va hissar la respectiva 
de la canalla va ser la caravana de ruquets, que no va bandera i pronuncià un parlament. Un cop acabats 
parar de donar voltes. Al passeig de la Fira també hi els parlaments, la Banda de Música de Cardona va 
havia jocs medievals per a nens i nenes: tir amb arc, interpretar el Cant del Poble i el Cant de la Senyera i 
justa i proves d'habilitats.el Grup de Banderers de la Festa del Renaixement de 

Tortosa va fer el seu espectacle de banderes. 34 
persones entre banderers i acompanyants es varen 
encarregar de portar a terme l'espectacle, que amb 
la gran vistositat que té dóna molt d'ambient a la Fira.

Després de la Tabalada a càrrec de Luta Sem Pausa, 
va començar la primera part del concert amb el grup 
de folk Van de Vinacho, que posant-hi molta canya va 



EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES POTENCIA L'ÚS DEL COTXE COMPARTIT A CARDONA. El servei 
de carpooling (trajecte compartit) es gestiona a través del web www.compartir.org/bages

Les característiques d'un municipi com Cardona fan molt propici que es 
comparteixi vehicle per anar a la feina, a la universitat o per accedir als 
serveis de les ciutats grans. La pàgina web www.compartir.org/bages facilita 
que es posin en contacte les persones que tenen horaris compatibles i fan un 
mateix trajecte, a fi de compartir despeses. El principal objectiu és millorar 
la mobilitat de les persones que han de realitzar desplaçaments obligats 
cada dia i no disposen d'un mitjà de transport públic adequat a les seves 
necessitats. Un altre dels objectius del carpooling és contribuir a la promoció 
de l'ús sostenible del vehicle privat. 13

EL VILAR RURAL DE CARDONA DISTINGIT 
AMB EL SALER D'OR

EL CANVI D'UBICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ 
TEATRAL DEL DRET D'AIMINES, UN GRAN 
ENCERT 

La distinció que cada any atorga l'Ajuntament de 
Cardona en reconeixement dels mèrits assolits en el 
marc general d'impuls del turisme i l'activitat 
econòmica va ser enguany per al Vilar Rural de 
Cardona. 

L'espectacle combina el teatre amb la dansa i la 
música. La representació incorpora un seguit de 
peces musicals, compostes per Trini Mujal i els 
alumnes Xavier Ventosa i Nil Mujal i la percussió és 
coordinada per Bernat Padró. El relat històric és de 
l'Andreu Galera. 

Tot seguit, i per tal de posar de manifest la vigència 
del Dret d'Aimines, va tenir lloc l'Acte de lliurament 
de la moneda-pagament del Dret d'Aimines a la 

Amb una escenografia molt lluïda i un gran èxit de 
públic, la Companyia Inestable de Teatre de l'IES Sant 
Ramon, va fer una gran actuació, a la Plaça del Vall, 
plena d'espectadors.

Amb l'objectiu que tota la gent de Cardona sàpiga què 
és i què ha representat el dret d'Aimines en el decurs 
de més de mil anys, es va portar a terme per tercera 
vegada la representació teatral del dret d'Aimines. 
La Companyia de l'IES Sant Ramon narra i escenifica població de Cardona, per part de l'empresa Salinera 
alguns dels moments del passat de Cardona de Cardona, s.l., actual concessionària de la històrica 
relacionats amb el dret d'Aimines: el 986, quan explotació de sal de Cardona, a la Junta d'Aimines. 
s'atorga la Carta de Poblament, el s.XIV en el temps Fèlix Teixidor, director de Salinera de Cardona, va 
del compte Hug II i del seu fill, el compte Joan, alhora lliurar la moneda de plata al president de la Junta 
que es dramatitzen els problemes socials del d'Aimines, el senyor Mosella, en presència de 
moment, per exemple, l'aparició de la pandèmia de la l'alcalde, en la seva condició de representant de la 
pesta negra, etc. vila de Cardona.
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ES CONCEDEIXEN ELS PRIMERS AJUTS A 
PARTICULARS PER A REHABILITAR IMMOBLES AL 
NUCLI ANTIC EN EL MARC DE LA LLEI DE BARRIS
Un dels pilars del Projecte d'intervenció integral del nucli antic són 
les subvencions a particulars per a la rehabilitació i millora 
d'immobles, dels quals en l'anualitat 2007 l'Ajuntament n'ha 
concedit 21.

concedides superava en 68.159 € el 

pressupost previst per a l'anualitat 2007, 

l’Ajuntament va fer la petició a la 

Generalitat d'avançar diners d'una altra 

anualitat per poder satisfer els ajuts 

concedits. La subvenció que es pot 

concedir pot ser fins a un 30% sobre el 

pressupost de les obres, amb un 

percentatge d'ajut addicional en els 

següents casos: que el promotor opti pel 

lloguer dels habitatges, que un dels 

habitatges sigui el domicili habitual i 

permanent del promotor o que l'edifici es 

trobi catalogat com a protegit dins del “Pla 

especial del nucli antic”. Entre els ajuts 

que s'han concedit hi ha 11 edificis 

destinats parcialment o totalment a 

lloguer (amb un total de 32 habitatges), i 10 

edificis que es destinaran a domicili 
L'ordenança que regula l'atorgament d'aquestes 

habitual. La quantia de l'ajut es percebrà quan el 
subvencions es va aprovar el 10 de maig de 2007, i el 

titular hagi presentat el certificat de final d'obra i les 
17 de maig s'obria la convocatòria per presentar les 

factures justificatives de la inversió.
sol·licituds d'ajuts, que es varen poder presentar fins 

al 31 de juliol. Les actuacions que es poden acollir als 
L'Ajuntament valora positivament l'important 

ajuts són les obres de rehabilitació de cobertes, les 
nombre de peticions i espera que continuï en la 

obres de rehabilitació de façanes, les obres de 
propera convocatòria, que està previst obrir-la el 

millora de les condicions d'accessibilitat i de 
2008 i que serà sense terminis tancats, de manera 

supressió de barreres arquitectòniques i la millora 
que es podrà sol·licitar 

de les instal·lacions comunitàries.
l'ajut en el moment que 

s'obtingui la llicència 
En total foren 21 sol·licituds de subvenció, que 

d'obres. D'aquesta 
reunien tots els requisits de la convocatòria, que es 

m a n e r a ,  s u m a n t  
varen resoldre favorablement per acord de la junta 

iniciativa pública i 
de govern del 21 d'octubre de 2007, per un valor total 

privada, s'aconseguirà 
de 221.571,00 €, distribuïts de la següent manera:

rehabilitar el nucli 

antic, un dels més  132.324,91 € (17 expedients aprovats).
valuosos des del punt  44.226,23 € (9 expedients aprovats).
de vista patrimonial  15.904,86 € (6 expedients 
que té el nostre país. aprovats).
Tots els esforços valen  29.115,00 € (4 expedients aprovats).
la pena.

Com sigui que el total de l'import de les sol·licituds 

-Façanes:

-Cobertes:

-Instal·lacions comunes:

-Ascensors:
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EN RECORD A LA SENYORA MARIA ROSA CODINA
La matinada del divendres dia 26 d'octubre, va morir la senyora Maria 
Rosa Codina i Pujol (a.c.s), vinculada a la nostra vila a través de 
l'homenatge que ella va voler fer a la seva mare, filla de Cardona, 
finançant l'enjardinament i millores del Balcó de la Fira, inaugurat el 
diumenge 3 d'abril de 2005.

Des de llavors va sentir-se ciutadana de Cardona, destacant per la seva 
generositat, bonhomia i gran qualitat humana. Venia a Cardona des dels 
Estats Units sempre que podia i mostrava, en cada moment, la seva 
voluntat de participar i ajudar en tot allò que a ella li era possible.

Coneixíem la seva malaltia, però el seu optimisme, ganes de viure i esperit 
de treball ens feien pensar que aquest moment no arribaria mai. Des 
d'aquí voldríem recordar una gran persona que es va guanyar l'estimació 
de tots els cardonins que la coneixíem. 

Josep Maria Sala i Esteban
Alcalde

1 3 0  N E N S  I  N E N E S  
“DISFRUTEN” DE LA 3a 
E D I C I Ó  D E L  C A S A L  
MULTIESPORTIU I  140 
PERSONES PARTICIPEN 
ALS CURSETS DE NATACIÓ

Imatge del dia de la inauguració del 
Mirador de la Fira: 3 d'abril de 2005.
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PERE MARSINYACH GUANYA EL 

C A M P I O N AT  D ' E S P A N YA  D E  

PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE RODES

Pere Marsinyach va ser el millor patinador de la seva categoria en 

el campionat estatal de patinatge artístic celebrat a Vigo. Des de 

l'Ajuntament la més sincera enhorabona!

DAVID GUITART 
GUANYA EL 19è 
C O N C U R S  D E  
JOVES CUINERS 
ÀNGEL MONCUSÍ

Un filet de truita de riu amb saltat de trompetetes de la mort, nous i 

crema de formatge i carabassa, i un timbal de poma i pera cuinat amb 

crema de safrà i fruites vermelles varen ser els plats que van portar el 

David a fer-se amb el premi d'aquest prestigiós concurs. Va obtenir la 

millor puntuació d'entre els 10 joves cuiners, de menys de 25 anys, que 

hi participaven. Felicitats i endavant, David!

ANTONI HERNÀNDEZ SERDÀ, NOU 
ENGINYER MUNICIPAL DE CARDONA

Des del 30 d'octubre, Antoni Serdà és el nou enginyer de 
l'Ajuntament, substituïnt el Sergi Junyent, que s'ha incorporat, 
amb dedicació plena, a una empresa privada dedicada a les 
energies renovables d'Olesa, molt a prop de casa seva. 
L'Ajuntament agraeix al Sergi el treball portat a terme amb 
professionalitat i esperit de servei.

MONTSERRAT RIBALTA, NOVA 
EDUCADORA DE L'AJUNTAMENT 

Des de mitjan setembre, l'equip de Serveis Socials compta 
amb una nova educadora social, la cardonina Montserrat 
Ribalta. La Montse, que és antropòloga, estava treballant 
fins ara en una residència de disminuïts psíquics de 
Girona, però a partir d'ara s'encarregarà de l'àmbit 
d'infància i joventut, i de projectes comunitaris, dels 
serveis socials de Cardona. 

L'equip de Serveis Socials quedarà format per la Lluïsa 
Casas, treballadora familiar, la Roser Asensio, administrativa i informadora social, la Montse Pejoan, 
treballadora familiar, la Núria Jou, treballadora social i la Montse, la nova educadora.



L'alcalde de Cardona, Josep Maria Sala, i el 

director d'Àrea de Negoci de "la Caixa" del 

Bages Nord-Berguedà, Jesús R. Valiente, van 

firmar el dia 23 d'octubre un conveni de 

col·laboració per al finançament de 

microcrèdits. L'acord entre l'entitat 

financera i el consistori facilitarà les 

operacions de préstec de petites quantitats 

dirigides a persones amb dificultats per 

accedir al sistema tradicional de crèdit. Així 

mateix, donarà suport i fomentarà la creació 

de projectes innovadors de persones amb 

caràcter emprenedor.

Especialment, aquests crèdits donen suport 

a persones més grans de 45 anys, dones, 

discapacitats/des, aturats/des de llarga 

durada, famílies monoparentals i població immigrada. L'import mitjà dels préstecs oscil·la entre els 8.000 i els 

15.000 euros i el termini de reemborsament és de 4 anys a un interès molt avantatjós.
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LA COROMINA AVANÇA:
- Des del passat mes d'agost està en funcionament 

la nova carretera d'accés a la Coromina.

- L'autobús d'Alsina Graells passa per la nova 

carretera de la Coromina. 

- Tal i com estava previst, per la Festa Major de la 

Coromina varen quedar enllestides les obres 

d'adequació de la pista poliesportiva de l escola de 

la Coromina.

- A la Coromina hi torna a passar aigua. 

- Canvi de planejament per construir pisos de 

protecció oficial. 

Ordinari de Setembre una modificació puntual de les 

normes subsidiàries de Planejament al sector del 

carrer Bisbe Guix i prolongació carrer Sant Jordi per 

poder construir 15 habitatges de protecció oficial 

amb places d'aparcament a la Coromina. Amb Amb l'obertura de la nova 
aquesta iniciativa l'Ajuntament comença a executar carretera, la gent de la Coromina ha recuperat el 
el compromís de construir habitatge a preu servei complet d'autobús, ja que ara tots els 
competitiu.autobusos que van a Cardona i Manresa passen per la 

Coromina. Cal tenir present que s'està treballant 

amb la Generalitat per engegar el servei d'autobús a 

Manresa cada hora, de manera que també 

incrementaria la freqüència de pas per la Coromina. '

En breu, s'acabarà d'adequar l'espai de la parada, 

situada a la prolongació del carrer Sant Jordi, amb la 

seva senyalització i les corresponents marquesines. És un fet: a la 

Coromina hi torna a passar aigua. Les obres 

d'adequació de la llera del riu són a punt de finalitzar.

L'Ajuntament va aprovar en el Ple 

"LA CAIXA" I L'AJUNTAMENT DE CARDONA FIRMEN UN ACORD PER FINANÇAR 
MICROCRÈDITS. El conveni entre l'entitat financera i el consistori de Cardona facilitarà 

operacions de préstec a persones excloses del sistema creditici tradicional i afavorirà la 
creació de projectes d'autoocupació al municipi.

OBRES A LA TEULADA DEL PAVELLÓ 
Abans de portar a terme les obres, el pavelló de Cardona tenia una doble teulada, hi havia una capa d'aïllament 

tèrmic de fibra de vidre a la part interior, acabada amb làmines d'alumini, on s'anaven posant els coloms i hi 

feien els seus nius. A causa del pes dels excrements, varen començar a caure trossos d'aquesta segona capa, i 

es varen haver de fer obres amb urgència. S'ha tret tota aquesta capa interior que feia d'aïllant i se n'hi ha posat 

una de nova. S'ha cobert tota la uralita de la capa superior amb una altra capa de poliuretà, a la qual s'ha donat un 

acabat de color negre. El cost total de l'obra ha estat de 37.386, 43€.
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EL CEIP JOAN DE PALÀ PASSA A 
FORMAR PART DE LA ZER DEL 
C A R D E N E R  ( Z O N A  E S C O L A R  
RURAL) JUNT AMB EL CEIP SANT 
ESTEVE, DE VALLS DE TORRUELLA

Els dos centres portaran a terme diverses activitats 
conjuntes; ja varen fer una sortida a Barcelona, en la 
que els més petits van anar al zoo i els més grans al 
museu egipci. Per carnaval, els nens i nenes de Valls 
vindran a celebrar-lo a Cardona i faran la rua 
conjuntament amb totes les escoles del nostre 
poble, mentre que a la tarda visitaran el castell. Per 
Pasqua, seran els alumnes de la Coromina els que aniran a Valls. Entre els dos centres són un total de 60 
alumnes, 26 dels quals són del CEIP Joan de Palà i la resta del CEIP Sant Esteve.

Les escoles rurals (ZER) es constitueixen amb la finalitat d'oferir el servei d'ensenyament amb major qualitat en 
zones de baixa demografia escolar. Un dels avantatges més clars és l'increment de dotació de professorat i 
també poder disposar de mitja jornada d'auxiliar administrativa.

El curs ha començat amb 82 alumnes, repartits en i grup vespre.

vuit grups: Graduat en Educació Secundària (GES).

Taller de deures per als infants de la Ludoteca.

Formació Instrumental i Cultura General.

Català inicial. Cal esmentar que les dates per a les matrícules 

Català bàsic. trimestrals del GES per a la resta d'aquest curs són: 

Català nivell C. del 10 al 14 de desembre i la darrera setmana de març 

Alfabetització i castellà per a immigrants, grup matí (suposant que quedin places lliures).

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COMENÇA EL CURS 2007- 2008 A L'ESCOLA D'ADULTS, NOVAMENT AMB LLISTES 
D'ESPERA PER ALS GRUPS DE DONES IMMIGRANTS I GRADUAT DE SECUNDÀRIA

Santa Cecília. 22 de novembre de 2007.

Els alumnes del CEIP Joan de Palà varen visitar 
l'Ajuntament el dia de Santa Cecília, 22 de novembre de 
2007.

EL NOU CURS ESCOLAR COMENÇA AMB 219 ALUMNES A L'ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA MUSICANT, I 28 A LA LLAR MUNICIPAL D'INFANTS 
ALIRET 

Musicant continua amb la bona dinàmica dels darrers anys, i 

comença el curs amb molts alumnes matriculats. L'escola 

municipal de música ha inclòs algunes novetats dins la seva 

oferta formativa, com és el cas de les classes de bateria i 

percussió llatina. Més enllà de les classes, tenen diverses 

activitats previstes per a aquest nou curs que comença, com una 

màster classe de piano, un intercanvi amb una escola de música 

de les Illes Balears, audicions de música de cambra, el ja 

tradicional concert de Nadal que porten a terme els grups de cant 

coral, la participació al dia d'Europa, la participació a la Cinquena 

Mostra Instrumental de Ponts, la celebració de Santa Cecília 

(patrona dels músics) juntament amb totes les escoles de Cardona, i la Primera Trobada de Guitarres a Cardona 

amb la participació de diferents escoles de música. En la reunió de l'Assemblea general de Musicant, l'alcalde, 

Josep Maria Sala, va anunciar que ja s'està treballant en la redacció del projecte de la nova escola de música 

amb seu a les escoles Escassany. Una altra novetat d'aquest curs és la creació d'una nova aula de P-3 al CEIP 

Mare de Déu del Patrocini.



ACABA EL CURS D'AUXILIAR DE LA 
LLAR I ES CREA UN BORSA DE 
TREBALL EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS 
A DOMICILI

diferents docents especialitzats en cada àmbit 
assegurant així una bona formació teoricopràctica.

Arran d'aquesta formació específica s'ha creat una 
borsa de treball on es pot fer demanda de serveis de 
l'àmbit de la gent gran i/o persones amb malalties o 
dependències transitòries, atenció i cura de les 
persones, acompanyaments, canguratges i serveis 
de la llar.El passat mes de juliol es va clausurar el curs 

d'Auxiliar de la llar, organitzat per Càritas i 
Per a més informació us podeu adreçar a l'Ajuntament, que va tenir una durada de 50 hores: 30 
l'Ajuntament de Cardona, al servei d'inserció laboral, hores teòriques i 20 de pràctiques. 
els dimarts i dijous de 8-13h  o bé a Càrites Cardona i 
parlar amb la Treballadora Social els dimarts i dijous L'objectiu del curs va ser poder oferir a la població un 
de 7-9 de la tarda.servei d'atenció domiciliària adequada a les 

necessitats personals de cada llar.  Dins el curs es 
van  treballar diferents àmbits com poden ser: 
tasques de la llar; atenció i cura de les persones; 
dietètica i nutrició; psicologia de la vellesa i autocura, 
cures d'infermeria, entre d'altres.

Un vegada finalitzada la part teòrica es van realitzar 
pràctiques en diferents centres  per tal de poder 
aplicar els diferents conceptes apresos al llarg del 
curs. Val a dir que la formació va ser duta a terme per 19

GRAN ÈXIT DELS CURSOS 
D'INFORMÀTICA

Abans de l'estiu es varen realitzar dos 
cursos d'informàtica, que varen tenir 
molt d'èxit, i és per això que 
actualment se n'ha posat en marxar 
un tercer. El curs va començar el dia 17 
de setembre, i tracta temes bàsics 
com l'entorn windows, word i internet. 
Hi ha 16 persones inscrites, i tindrà 
una durada de 25 hores. El curs és 
organitzat per l'Ajuntament, amb la 

col·laboració del CEIP Mare de Déu del Patrocini que cedeix l'aula d'ordinadors per realitzar-
lo. El professorat que s'ha encarregat de realitzar els tres cursos és de l'empresa Caberset.

MÉS ACTIVITATS QUE MAI A LA LUDOTECA SOL 
SOLET

Enguany la ludoteca ha posat en marxa un munt d'activitats per als més petits. La 
ludoteca és un espai obert a tots els nens i nenes que facin entre p4 i 6è de 
primària. A la ludoteca Sol Solet s'hi poden trobar diferents tipus de jocs: jocs de 
rol, jocs de manipulació, jocs educatius, jocs reglats, jocs d'habilitats, espais de 
lectura i jocs d'ordinador.

I a més de totes aquestes activitats, els nens i nenes poden anar al Taller de 
deures a l'Escola d'Adults, que és al costat de la ludoteca i entra amb el mateix 
preu, només cal inscriure-s'hi. És un espai, obert, en què 2 dies a la setmana els 
nens i nenes poden fer els deures amb el suport de la professora de l'escola que 
els pot ajudar si tenen dubtes.
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suficient seguretat (ja que es creuaven turistes i En el Ple Ordinari del dia 6 de setembre, 
camions) i perquè creava més impacte ambiental. Joaquim Palà (ERC) va demanar: 1) plaça del Vall. La 
Per aquestes raons, es va sol·licitar un “canvi no nova plaça té imperfeccions i mancances; no es tenen 
substancial” de la llicència consistent a substituir el en compte els vianants; i el seu disseny no concorda 
traçat del primer camí pel camí objecte de les amb el conjunt històric de la vila; 2) la deixalleria. 
al·legacions. De moment, s'ha pogut començar L'estat lamentable del solar i el cost de la neteja; 3) 
l'explotació de la terrera, la qual cosa permet estat de les al·legacions del projecte de camí de la 
treballar per aconseguir el gran objectiu de Muntanya de Sal i què s'està fent en el runam vell; 4) 
recuperar la fesomia inicial de la Vall Salina. D'altra si es posarà una barana a l'Escola Joan de Palà de la 
banda, i perquè ningú pugui tenir dubte, es redactarà Coromina per evitar un accés imprudent a la nova 
un pla especial per a la construcció del nou camí. variant de la Coromina; 5) que per la diada no 
D'aquesta manera es contemplaran tots els aspectes coincideixi la venda d'entrades del corre de bou amb 
a tenir en compte i més! I finalment, l'alcalde reitera els actes de celebració de la diada; i 6) si seria 
que si algú té una alternativa seriosa, que la plantegi i possible la col·locació d'un pal per posar una senyera  
s'estudiarà. L'alcalde es compromet a donar-hi la a la Torre de la Minyona.
màxima transparència, i recorda que tot el que s'ha 

fet està ratificat per la Comissió Tècnica de 
L'alcalde contesta a la 1a) l'arquitecta redactora del 

Seguiment de la Problemàtica de la Vall Salina, on hi 
projecte de la plaça i del Pla especial de protecció del 

ha representants de tots els departaments de la 
conjunt històric és la mateixa: més coherència no es 

Generalitat inclosa la Direcció General de Patrimoni 
pot demanar; a més, el projecte l'ha aprovat la 

Natural.
Comissió de Patrimoni de la Generalitat de 

Catalunya, integrada per experts. Que hi ha elements 
4a) el tram que s'ha fet nou de carretera, en el lloc on com la barana que no agraden a certes persones? Un 
han arribat, no està acabat completament, per tant, disseny urbà novedós a vegades tarda anys a ser 
en principi es posaran tanques grogues o d'altres per assumit. Pel que fa a elements que manquen, com 
impedir d'alguna manera que els alumnes quan jardineria, s'hi posaran. Cal tenir present que l'obra 
baixin les escales no puguin accedir directament a la no està recepcionada:  pel  que fa  a  les 
carretera. Però ara, no es pot pensar a fer cap cosa característiques de l'escala, és d'acer corten, i 
definitiva ja que segurament abans de finalitzar l'any segons informes tècnics, aquesta és segura. Tampoc 
està previst que s'acabi de fer el tram que hi ha des el tipus de pollancres plantats causa al·lèrgies. En fi, 
del carrer Bisbe Guix fins a dalt de la carretera i l'obra feta és una gran obra, totalment coherent amb 
invertir ara diners en una obra que estarà el caràcter patrimonial del nucli antic, que s'avança 
definitivament acabada en dos mesos no sembla al projecte de mobilitat que en el seu moment s'hagi 
adient; 5a) la propera vegada es posarà un rètol dient d'aprovar perquè dóna prioritat als vianants; 2a) la 
que no es vendran entrades fins finalitzat aquest deixalleria no està en funcionament perquè hi 
acte; 6a) no és propietat de l'Ajuntament i en el seu manquen contenidors. Esperem tenir finançament 
moment es va demanar col·locar una senyera a la l'any que ve per engegar-la. Hi havia una persona que 
Direcció General de Patrimoni que es va col·locar i no s'ocupava de recepcionar els materials en el solar 
va durar ni un dia, l'únic que es pot fer és tornar a del costat, per raons que no vénen al cas ha deixat 
sol·licitar a la Direcció General de Patrimoni que d'anar-hi i la gent hi ha anat abocant malgrat estar 
consideri la possibilitat d'instal·lar un pal per posar tancat. Es netejarà properament, i el cost és el 
la senyera.      mateix. 

El Sr. Jordi Casas (PSC) demana: 1) si el nombre de 3a) l'expedient està paralitzat. Les actuacions a la 
regidors que formen part del Consell Escolar terrera vella ja han començat emparades per la 
Municipal és proporcional a la representació política; llicència d'explotació (municipal i de la Generalitat). 
2) que els Plens extraordinaris només es convoquin Momentàniament, l'explotació no interferirà el 
per temes urgents; 3) que quan es faci un acte transport de turistes a la Muntanya de Sal. L'alcalde 
institucional se'ls convoqui amb suficient temps explica que el canvi previst està emparat per 
d'antel·lació; 4) per l'escola de la Coromina i 5) que l'autorització de l'expedient de la terrera, que té 
troba a faltar informació dels temes del dia a dia. l'autorització d'impacte ambiental. Si bé es va 

canviar el recorregut inicial per llarg i per no tenir 
L'alcalde respon: 1r) s'han seguit els precedents i 
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s'han nomenat el mateix nombre de regidors que hi juvenil, i a vegades el problema és trobar gent per 

treballar. Una altra cosa seria poder formar havia; el sistema no és proporcional; 2n) es 

treballadors segons la demanda d'algunes convoquen en funció del nombre d'assumptes que hi 

empreses, però normalment la demanada és tan alta ha pendents i que convé tirar endavant, però en la 

que l'empresa contracta els treballadors i ells mesura del possible no se n'abusa, es fa un ús 

mateixos s'encarreguen de formar-los. raonable i racional de la convocatòria de plens 

extraordinaris; 3r) la voluntat és convidar els 

regidors amb temps, tot i que no vol dir que alguna Jordi Casas, del PSC, demana: 1) sobre les 

vegada s'hagi pogut fer a l'últim moment, però no pas Comissions informatives, si el que s'acorda és 

vinculant, i si es podrien fer actes d'aquestes de forma deliberada; 4t) ja s'havia contestat aquesta 

comissions; 2) per a quins projectes hi ha previst pregunta i 5è) ja s'han fet algunes sessions per 

sol·licitar subvencions a altres administracions de explicar els temes que es tenen en marxa, i s'aniran 

fent de tots els temes. No hi ha cap inconvenient a cara a aquesta legislatura; 3) el passat diumenge hi 

donar-li tota la informació que demani, però des del va haver un escapament d'aigua a l'alçada de la 

16 de juny que van prendre possessió fins  ara no hi ha  Pietat que va durar tot el diumenge, i demanen si es 

hagut temps per informar de tots els temes. podria implementar un servei d'urgència per 

resoldre aquests problemes; 4) si l'actuació al 

col·legi de la Coromina ja és definitiva; 5) pel talús En el Ple Ordinari del dia 8 de novembre, 
que hi ha davant del col·legi de les monges i si hi ha Joaquim Palà (ERC) va demanar: 1) per les lleres o 
prevista alguna actuació; 6) si es podria fer un zones d'afectació de rius i rieres del terme municipal 
reglament intern per regular el funcionament del de Cardona; 2) per la deixalleria i quan està previst 
butlletí.posar-la en funcionament; 3) pel tema de la mobilitat 

al nucli antic; 4) per l'obertura de Cal Badia i 5) va fer 
L'alcalde respon: 1r) tots els temes que van al ple la proposta de parlar amb els empresaris per ajudar 
han de ser informats prèviament en una comissió. No els joves a trobar la seva primera feina.
hi ha cap inconvenient a fer actes, però el fet que un 

assumpte ha estat informat favorablement no En relació a aquestes preguntes, l'alcalde va 
vincula a tots els regidors de la Comissió; per contestar: 1r) en aquest moment la responsabilitat 
composició sempre l'informe serà així; 2n) els que de la neteja i manteniment de les lleres no és 
vàrem prometre en la campanya electoral: l'escola municipal, correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, 
de música, que anirà a les escoles Escassany; els i no estan especialment mal cuidades; 2n) cal 
projectes del nucli antic; també sol·licitarem recordar que existeix un servei de recollida de 
l'adequació de determinats trams del clavegueram voluminosos, del qual potser caldrà fer més difusió. 
de Cardona: ens presentarem a la convocatòria del La deixalleria es posarà en funcionament tan aviat 
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al proper com puguem. Pel que fa a la selectiva, estem 
quinquenni, i a la convocatòria de XBMQ; 3r) és pendents de definició de l'abocador de Clariana, que 
responsabilitat d'Aimines i ells tenen la concessió; és el que ens ha fet endarrerir. Cal acabar, a més, de 
parlarem amb Aimines, però cal tenir en compte el fer algunes actuacions per les quals durant l'exercici 
cost que tindria crear aquest servei d'emergències; vinent tindrem consignació pressupostària; 3r) ja 
4t) la regidora Montserrat Obradors contesta: es va tenim fet l'estudi del Pla de mobilitat del nucli antic, i 
arribar a un acord amb els pares i els mestres i se'ls properament es portarà a terme tot el procés de 
van deixar uns senyals de trànsit que els posa el participació ciutadana en relació a aquest tema; 4t) 
conserge a l'hora que els nens i nenes surten de l'obertura de Cal Badia ve determinada per la 
l'escola, a més, quan poden, hi baixa la policia local disposició de recursos necessaris per comprar la 
per reforçar. Mentre no s'acabi de realitzar l'obra, maquinària que ha de fer funcionar l'aparcament, la 
sembla que aquesta és la mesura més efectiva i de nostra idea és donar la concessió, a una empresa 
moment no hi ha hagut cap queixa; 5è) cada vegada privada, de totes les zones blaves i de l'aparcament, i 
que plou la brigada va a treure pedres, però allà s'hi és possible que el concessionari sigui qui es faci 
hauria de fer un mur, que té un cost molt elevat, el càrrec d'aquesta despesa, però encara s'ha 
qual es farà tan aviat com es disposi d'aquests d'estudiar; 5è) cal tenir en compte els serveis que 
diners; 6è) no hi ha cap problema. De fet, ja hi ha unes dóna l'Ajuntament i que probablement no coneix 
bases acordades.prou, i d'altra banda, que actualment no hi ha atur 



futur equipament. Des del Grup Municipal de Convergència i Unió ens 
plantegem aquesta tercera legislatura al govern S'ha fet un gran treball a la Vall Salina, començant a 
amb més il·lusió i empenta que mai. Partim d'una desenvolupar el Projecte de restauració integral de 
situació molt diferent a la que es va trobar el nostre la Vall, que permetrà la seva recuperació, i s'ha 
grup fa nou anys; ara Cardona ha canviat, estem arribat a un acord amb Ercros per a l'explotació de la 
superant la crisi i som una població de referència, terrera vella. No hi ha dubte que aquest continuarà 
així que, tal i com dèiem en el nostre programa sent un dels nostres principals cavalls de batalla. 
electoral, ha arribat el moment de donar el gran 

La recuperació del patrimoni històric i de la cultura salt!
de la nostra vila, i de la seva projecció exterior, ha 

Tenim un equip de govern renovat, nous regidors i estat l'eix central de la nostra acció de govern fins 
ara, portant-nos a assolir grans reptes, com la molts projectes, dels quals cal destacar el Pla 
creació de la Fundació Cardona Històrica o del Centre d'ordenació urbanística municipal, que s'està 
Cardona Medieval, i tenim encara projectes molt r e d a c t a n t  i  s e r v i r à  p e r  c o n f i g u r a r  u n  
important entre mans, com la segona fase de la desenvolupament equilibrat i atractiu per a la 
restauració del Palau Graells, i el trasllat de l'Arxiu Cardona dels propers anys, i el Projecte 
Històric Municipal a aquest edifici emblemàtic.d'intervenció integral del nucli antic, que serà 

decisiu en la rehabilitació d'aquest barri tan 
Més enllà de les accions concretes que portarem a important per a la nostra vila.
terme, per sobre de tot, pensem exercir la tasca de 
govern des de la més absoluta responsabilitat. Estem fent i farem tot el possible per aconseguir 
Aquesta ha estat una constant del govern de CiU, fer acords i consens en tots els temes amb els altres 
les coses tan ben fetes com es pugui, sense fer soroll Grups Municipals. Com ja s'ha fet els darrers anys, 
i sense buscar l'aplaudiment fàcil, i continuarà sent continuarem incentivant la participació ciutadana i 
així, perquè la nostra voluntat no és fer propaganda, la implicació de tots els cardonins i cardonines en la 
sinó anar a l'arrel dels problemes i assegurar de gestió del seu municipi. Sens dubte, el gran repte 
debò el futur de Cardona.d'aquesta legislatura en aquest àmbit és el centre 

cívic/casal de joves, del qual s'està elaborat el Pla 
d'usos a partir de les propostes que varen fer les 
persones que van assistir al debat ciutadà sobre el 

Cloti Farràs Company
Portaveu Grup Municipal de Convergència i Unió

En primer lloc agrair a la important massa d'electors El nostre posicionament com a grup municipal és 

que varen confiar en la nostra candidatura i que clar, d'una banda fer una oposició constructiva en 

esperem no decebre'ls al llarg d'aquests propers 4 tots els àmbits de la política municipal, ajudant i 

anys. Amb dedicació i il·lusió, treballarem per donar participant en tots aquells projectes en els quals 

la màxima informació als ciutadans i vetllarem per l'equip de govern ens deixi participar;  però, d'altra 

aconseguir una Cardona millor. banda, volem ser una eina de gran utilitat per a tots 

els cardonins per expressar la seva disconformitat 

Partint dels resultats electorals del passat 27 de respecte als problemes i a les males gestions que es 

maig, el Grup Municipal del PSC som conscients que puguin fer des de l'Ajuntament.

hem de variar la nostra estratègia política i adequar-

nos a la realitat actual; amb la qual cosa no volem dir La nostra filosofia en la campanya electoral estava 

que ens resignem a estar els quatre anys que dura la basada en la informació i en el consens davant  els 

legislatura apartats de les necessitats polítiques del grans reptes que ha d'afrontar el poble de Cardona; 

poble de Cardona, tot al contrari, estem per cooperar ara, la nostra posició continua inalterable.   També hi 

i col·laborar amb l'equip de govern en tots els destacàvem la importància del nou Pla d'ordenació 

aspectes de la vida política i social i, com és evident, urbanístic municipal (POUM). D'aquí a poc temps, 

també estarem per denunciar i presentar la nostra l'equip de govern presentarà la proposta sobre 

disconformitat en aquells temes amb què la majoria aquest nou pla, des d'aquí sol·licitem la màxima 

de ciutadans no estigui d'acord. implicació de tots els ciutadans, entitats i 
22
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PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
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associacions per valorar les necessitats reals del participant en aquest butlletí, sempre que se li 

poble de Cardona i participar en l'elaboració d'aquest permeti expressar lliurement els temes que creguin 

pla urbanístic, perquè serà el que definirà la Cardona oportuns treure a la llum pública.

del futur.

Per acabar, dir que aquest grup municipal continuarà 
Jordi Casas

Portaveu Grup Municipal PSC

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Esquerra Cardona encara aquesta legislatura amb dir la seva i sempre defensant els punts bàsics ja 
més força i il·lusió que mai. Som conscients de la expressats en el nostre programa.
feina que s'ha de fer, i sabem que no estem sols ja que - Des d'ERC vetllarem perquè l'equip de govern faci 
molts ciutadans i ciutadanes de Cardona ens han fet unes polítiques d'habitatge públic dignes per a 
confiança i estan al nostre costat. Per això afirmem tothom i adequades a la demanda actual. 
que, fidels amb els compromisos i projectes - Davant la necessitat d'una nova zona esportiva per a 
explicats durant la campanya, no estalviarem cap Cardona, plantejarem les nostres propostes i idees, 
esforç en la consecució dels nostres objectius. sempre exigint consens i responsabilitat.

En aquesta nova legislatura, la tasca d'Esquerra La preservació i conservació del patrimoni i la 
girarà entorn d'uns eixos fonamentals: cultura:

El foment de la participació ciutadana: Esquerra defensarà dins el Consistori una  política de 
rehabilitació i preservació del nucli antic, basada en  
la conservació dels espais públics d'interès cultural - A nivell intern del partit s'han creat grups de 
de la nostra vila; no podem tolerar obres com la de la treball, oberts a tota  la ciutadania, que asseguraran 
plaça del Vall, rehabilitació que s'ha fet sense aquesta participació i desenvoluparan polítiques i 
preservar l'originalitat pròpia, amb més barreres projectes propis. Un Ajuntament democràtic no pot 
arquitectòniques i en desacord amb la resta del deixar al marge la veu dels seus ciutadans. Per 
conjunt històric. Vetllarem pel compliment del Pla de aquesta raó, plantejarem a l'equip de govern la 
rehabilitació integral del nucli antic i denunciarem necessitat de crear Consells Municipals, per tal de 
tot allò que signifiqui vulnerabilitat del patrimoni poder debatre les necessitats del nostre poble. 
arquitectònic i cultural de la nostra vila.Establirem mecanismes de seguiment i col·laboració 

amb les diferents regidories per garantir que  
aquestes desenvolupin la seva tasca d'acord amb Projecció de Cardona a l'exterior i recuperació de la 
aquests principis. Durant aquesta legislatura, memòria històrica de la vila: 
esperem que es posin en marxa al més aviat possible 
espais com la nova Biblioteca i el Casal de Joves. Esquerra treballa i treballarà perquè Cardona sigui 
- Pel que fa a la Biblioteca, tot i no compartir el coneguda arreu, creiem que l'equip de govern i tot el 
macroprojecte de Cal Badia, i concretament la seva consistori ha de fer un esforç per difondre la nostra 
ubicació en aquest indret, exigirem que sigui un espai història, cultura i tradicions com a poble. Insistirem 
viu i obert  a totes les associacions i ciutadans, on es en la necessitat de treballar plegats (partits, entitats 
puguin realitzar activitats culturals i lúdiques. i ciutadans) per tal de recuperar i rememorar la 
- Referent al Casal de Joves, demanarem que es nostra història com a poble i país. Hem d'explicar què 
continuï amb la política de participació iniciada  en van significar els fets de 1714 i també difondre i 
l'elaboració d'aquest projecte i defensarem la recordar la història més recent (la República,  la 
necessitat que sigui un casal obert, plural i popular. Guerra Civil i la Dictadura). 

Un creixement sostenible, respectuós  i coherent A Esquerra, tenim uns objectius clars: defensar els 
amb les necessitats de la nostra vila: interessos de tots els cardonins i cardonines, fer 
 possible les propostes i projectes defensats, insistir 
- En aquesta legislatura està a debat el futur de en el compliment de les propostes electorals del 
Cardona. Esquerra defensarà que aquest debat, que partit que actualment governa i vetllar per una bona 
girarà al voltant del POUM ( Pla d'ordenació gestió de l'actual equip de govern.
urbanística municipal), sigui obert a tots els 
ciutadans i ciutadanes. Un cop presentat el projecte, Per a Esquerra, el principal projecte és Cardona.
que en aquests moments elabora l'equip de govern, 
Esquerra presentarà les seves propostes fruit 
d'escoltar a totes les entitats i ciutadans que vulguin 

Joaquim Palà
Portaveu Grup Municipal d'ERC
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Aquesta revista és oberta a tots els cardonins i cardonines, així que tothom qui ho vulgui pot enviar-nos articles 

d'opinió, activitats que es realitzin al poble, notícies... Podeu portar-ho a l'Ajuntament, trucar al 93 869 10 00 o enviar-

ho a cardona@diba.es. Comptem amb la vostra col·laboració!

Fem 50 anys, i us ho diem perquè han estat 

possibles gràcies a vosaltres, alguns de manera 

anònima, altres més rellevants, però tots 

imprescindibles per a mantenir el caliu i el bon 

fer de la institució.

No sempre ha estat fàcil tirar endavant, com a 

entitat viva de la societat d'avui hem 

experimentat canvis, però aquest any, al veure 

aconseguit el mig segle, tots els neguits i 

malsons queden per al passat. 

Tenim la il·lusió i l'honor de pertànyer a una 

institució que sempre està al costat dels 

més vulnerables, treballa de valent en 

temes de justícia social, ajuda a tots els 

països quan pateixen alguna tragèdia o 

simplement tenen mancances en el seu dia 

a dia,  tenim un servei que s'apropa a les 

persones grans, als infants, als joves i, com 

no, als immigrants.

Gràcies per ser-hi,
Gràcies per confiar en la institució,

Gràcies per tenir un cor tan gran,
Gràcies per saber perdonar-nos els errors,

Gràcies per dedicar el vostre temps als 
altres,

Gràcies per tot,
Gràcies perquè 
sense persones 

com vosaltres no 
hauríem arribat 

als 50 anys,

GRÀCIES.

La junta de 
l'assemblea de la 

Creu Roja


