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Cardona viu una
intensa Festa Major
adaptada a la
pandèmia

S’obren convocatòries
d’ajuts per al comerç, 
per pal·liar els efectes 
generats per la Covid-19 
i noves activitats

1.150 cardonins/es
participaran en el nou 
projecte de salut
Healthy Communities 



Renovació de 
l’enllumenat 
públic amb 
tecnologia LED

El canvi de l’enllu-
menat públic per-
metrà als cardonins 
i cardonines estal-
viar més d’un 70% 
en consum elèctric 

L’Ajuntament ha iniciat aquest mes 
de setembre els treballs per a 
substituir les actuals lluminàries 
de l’enllumenat públic per noves 
lluminàries amb tecnologia LED 
amb l’objectiu de reduir el consum 
energètic i estalviar més d’un 70%. 
Aquest canvi suposarà una impor-
tant reducció de tones equivalents 
de CO2.

L’actuació de renovar l’enllumenat 
públic amb tecnologia LED respon 
als objectius del govern muni-
cipal d’avançar cap a un model 
d’eficiència energètica i reduir 
el consum energètic. Tal com es 
va aprovar al darrer ple municipal 
del mes de maig, per unanimitat de 
tots els grups, el projecte de canvi 
de l’enllumenat públic començarà 
a ser una realitat a partir de demà 
dijous, 16 de setembre, que co-
mençarà per la Coromina.

En aquesta primera fase iniciada, 
que finalitzarà a principis del mes 
de novembre, s’està fent tot el 
conjunt de la Coromina i Cardona, 

excepte la part del nucli antic que, 
tot i estar inclòs en el projecte de 
renovació de l’enllumenat, està 
pendent de licitar-se. La previsió 
és finalitzar la renovació que està 
finançada el proper estiu de 2022.
Aquest primer paquet encara no 
inclou la zona d’enllumenat de la 
Torre Groga i la carretera de la 
Mina, que es farà posteriorment i 
es demanarà ajudes dels Fons Eu-
ropeus pel al seu finançament.

El projecte té un cost total de més 
de 600.000 euros i permetrà can-
viar tota la lluminària a leds i, així, 
avançar cap a un model d’eficièn-
cia energètica.

Sostenibilitat

El projecte del nou Polígon 
La Cort II, cada cop més a prop

abasta, de conformitat amb el rè-
gim de sòl urbanitzable. 
Aquest mes d’octubre s’han con-
tractat els treballs corresponents 
al projecte de reparcel·lació i ur-
banització. El projecte de repar-
cel·lació té per objecte l’execució 
de les previsions contingudes en el 
Pla d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM) de Cardona, pendent 
d’aprovació definitiva per part de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central. 
El projecte d’urbanització es co-
rrespon al projecte d’obres que 
té per finalitat posar en pràctica 
l’execució material de les determi-
nacions del POUM i dels Pla Parcial 
Urbanístic. 
Les obres d’urbanització fan 
referència al sanejament, in-
cloent-hi els col·lectors d’aigües 
pluvials, els col·lectors d’aigües 
residuals i les actuacions adequa-
des relacionades amb la depuració 
d’aigües residuals, la compactació 

i l’anivellament de terrenys des-
tinats a carrers o vies, que inclou 
el pas de vianants, i les xarxes 
de subministrament i distribució 
d’aigua, d’energia elèctrica i de 
connexió a les xarxes de teleco-
municacions. 
El sistema d’actuació per posar en 
marxa el procés d’urbanització es 
correspon al sistema de coopera-
ció que consisteix en l’assumpció 
de l’execució de les obres d’urba-
nització per part de l’administra-
ció actuant, a partir de les quotes 
aportades pels propietaris que 
s’hauran determinat en el procés 
de reparcel·lació, és a dir, l’Incasòl, 
l’Ajuntament de Cardona i els in-
dustrials interessats a adquirir sòl 
industrial. 
En els propers mesos està previst 
que l’Institut Català del Sòl, l’Ajun-
tament de Cardona i els industrials 
interessats a implantar la seva em-
presa al nou polígon adquireixin el 
sòl brut corresponent a cadascú. 

Renovació de l’enllumenat de la Carretera del Miracle

Desenvolupament local

Les obres d’urbanit-
zació de la primera 
fase, que correspo-
nen a 50.779 m2 de 
sòl net, es preveuen 
iniciar-se a l’estiu 
del  2022 i el cost 
total d’urbanització 
serà d’uns 3 milions 
d’euros. 

El passat mes de juliol l’Ajuntament 
de Cardona va aprovar inicialment 
la modificació del planejament 
urbanístic de Cardona i el Pla 
Parcial Urbanístic per tal de facili-
tar el desenvolupament del sector 
industrial La Cort II. Aquest darrer 
document conté totes les determi-
nacions per a l’ordenació urbanís-
tica detallada del sector que
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Cardona viu una intensa Festa 
Major adaptada a la pandèmia

Cardona va celebrar els dies 11, 12, 
13 i 14 de setembre la festa gran 
de la vila en un any marcat, un cop 
més, per la pandèmia de la Co-
vid-19 i adaptat al context sanitari. 
El tret de sortida de la festa el va 
donar el pregó institucional, a 
càrrec del catedràtic en Filosofia 
del Dret i cardoní Josep Maria Vi-
lajosana, a l’Auditori Valentí Fuster. 
La penya femenina La Corneta 
va protagonitzar, divendres 10 de 
setembre, el pregó popular d’inici 
de la Festa Major. 

Durant els quatre dies de festivitat, 
Cardona va reviure els seus princi-
pals actes de cultura popular local: 
els tradicionals Corre de Bou, el 

Ball de Bastons, el Ball de l’Àli-
ga, el concert de la Banda de 
Música de Cardona, la trobada 
de Gegants, així com altres actes 
pensats per a tots els públics: una 
mostra de foc del Drac Kàlium i 
Bruixes de Cardona, un concert a 
càrrec del grup Doctor Prats, au-
dicions de sardanes o un concert 
d’havaneres, entre d’altres.

La setmana prèvia a la festa gran, 
l’entitat juvenil Cardona Jove, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, 
va organitzar la Setmana de la 
Joventut amb diverses activi-
tats, actes i concerts per al públic 
juvenil i infantil, totes elles van ser 
d’alta participació.

Per primera vegada, la gestió de 
les entrades i reserves a les diver-
ses activitats i actes es va fer de 
manera online, gestionat a través 
de la Fundació Cardona Històrica i 
l’empresa E2S, amb un èxit de par-
ticipació arribant a gestionar més 
de 5.000 entrades evitant aglome-
racions. 

El regidor de Cultura i Festes, Sal-
vador Campos, mostra “un agraï-
ment a la Comissió de Festa Major, 
entitats i associacions i voluntaris/
voluntàries que fan possible la 
Festa Major”, i assegura que “l’any 
vinent esperem recuperar com-
pletament l’essència de la nostra 
Festa”.

Cultura

FOTOGALERIA
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1.150 cardonins 
i cardonines 
participaran 
en el  nou 
projecte de 
salut Healthy 
Communities

Després de l’acte de presentació 
de Healthy Communities, que va 
tenir lloc el passat mes d’agost 
a l’Auditori Valentí Fuster, des de 
l’equip de Healthy Communities, 
amb els Ajuntaments de Cardona i 
Sallent, s’ha realitzat durant aquest 
mes de setembre el sorteig per 
triar els participants del nou pro-
jecte de salut de la Fundació SHE 
- Fundació “la Caixa”. En aquest 
sorteig del cens de cada població 
s’han seleccionat 2.300 persones 
dels dos municipis que tenen entre 
12 i 85 anys. Ben aviat es comença-
ran a enviar les cartes als domicilis 
dels seleccionats o seleccionades 
on se’ls informarà que formen part 
del projecte i se’ls facilitarà 

un telèfon i un correu electrònic 
on contactar per acceptar parti-
cipar en el projecte i comentar els 
següents passos. En el cas de la 
franja d’edat de 12 a 17 anys, a més 
a més, es posaran en contacte amb 
els centres educatius de Cardona i 
Sallent per informar-los.  

En què consisteix Healthy Com-
munities?        
Un nou projecte pioner en el món 
de la salut que té l’objectiu de vali-
dar científicament que la interven-
ció en una comunitat impacta de 
manera positiva en els hàbits de 
vida, aconseguint, així, la reducció 
del risc de patir malalties cardio-
vasculars. 

Què hauran de fer els seleccio-
nats o seleccionades?
A les persones escollides —tant 
de Cardona com de Sallent— ,se’ls 
prendran mesures de pes, estatu-
ra, perímetre de la cintura, pressió 
arterial, colesterol, triglicèrids, 
glucosa en sang, força muscu-
lar, hàbits d’alimentació, activitat 
física, son, consum de tabac i nivell 
d’estrès. Aquests mesuraments es 
repetiran al llarg del projecte. Tots 
els participants rebran un complet 
informe de salut i recomanacions 
per a millorar-la. 

Si vols saber més sobre l’estudi 
i com beneficiarà la teva salut i 
la dels teus, accedeix al següent 
enllaç: https://fundacionshe.org/
healthycommunities2030/

2.300 persones entre 12 i 85 
anys de Cardona i Sallent han 
estat seleccionades a través 
d’un sorteig

Salut

Inici dels mesuraments
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La Plaça Àngel Guimerà de la 
Coromina es renovarà per 
revitalitzar el nucli antic

El passat dia 28 es va presentar en 
una sessió oberta a tots els veïns i 
veïnes el nou espai de la Plaça Àn-
gel Guimerà de la Coromina. Un 
projecte clau per la rehabilitació 
del centre històric, una nova plaça 
que comportarà l’ampliació i re-
novació integral d’aquest espai. El 
projecte es planteja com una plaça 
amb vocació de parc, mitjançant 
la incorporació de diversos espais 
articulats en forma d’itinerari de 
connexió entre la Plaça d’Àngel 
Guimerà i els carrers de l’Església 
i de la Mel. El projecte contempla 
diversos elements d’urbanització 
com un banc sinuós que acompan-
ya el recorregut i es complementa 
amb arbres que marquen un itine-
rari orgànic entre el C/ Església i el 
Passatge que comunica amb el C/ 
de la mel.

Els espais articulats són tres: 
l’antiga zona definida per la Plaça 
d’Àngel Guimerà que actua com a 
espai central de reunió amb múl-
tiples usos (actes culturals, mercat 
i fires), el sorral central amb un 
enjardinament que es perllonga 
verticalment per la paret mitge-

ra, per a gaudi dels més menuts i 
l’antiga zona definida entre l’actual 
solar i l’entrada del Consultori 
mèdic enllaçant amb el passatge 
que comunica el carrer de la Mel.

Els arbres conviuran amb múlti-
ples enjardinaments on hi tindran 
cabuda múltiples espècies vegetals 
arbustives autòctones, adaptades 
al clima propi i amb un baix con-
sum d’aigua. A l’hivern entrarà el 
sol dins l’espai de la plaça i a l’estiu 
el conjunt d’arbres i plantes mo-
derarà el clima de la plaça alhora 
que el farà gaudir d’ombres, olors i 
diversitat de textures i colors.

La il·luminació consta de diversos 
recursos lumínics que s’adapten 
i ressalten els diferents espais, 
enjardinats i mobiliari urbà, elimi-
nant els racons foscos però amb la 
il·luminació necessària distribuïda 
de forma equilibrada.

L’Ajuntament de Cardona ja encara 
la recta final del projecte execu-
tiu de la urbanització de la plaça 
Àngel Guimerà de la Coromina a 
càrrec dels arquitectes Marc So-

lans i Fidela Frutos. El projecte neix 
fruit de l’adquisició dels solars on 
antigament s’emplaçava la finca de 
Cal Ticano i la finca de Cal Munta-
da.

El projecte pretén revitalitzar el 
centre neuràlgic de la Coromi-
na interconnectant els principals 
carrers que formen el nucli po-
blacional amb la voluntat de crear 
un punt de trobada, celebració de 
festes i esbarjo per als veïns. És 
per aquest motiu que el consistori 
ha proposat que en el projecte es 
recuperi simbòlicament la font i el 
fanal que antigament havien ocu-
pat aquest espai tan important per 
als “corominesos”.

El projecte s’aprovarà durant el 
mes de novembre i les obres co-
mençaran el primer trimestre del 
2022. El govern municipal desti-
narà més de 250.000 euros en 
aquest projecte. En aquest sentit, 
un cop tancat aquest projecte es 
començarà amb la definició del 
nou edifici d’habitatges del Carrer 
Església 33.

L’Ajuntament de Cardona adquireix el solar de Cal Ticano, 
adjacent a l’actual plaça, i també l’edifici del Carrer Església, 33. 
El projecte permetrà donat de més i millor espai públic pels veïns 
i veïnes i és una aposta clara i decidida per la rehabilitació del 
centre de la Coromina.

Urbanisme

Renders del projecte de la Plaça Àngel Guimerà
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Ajuts Covid-19 de l’Ajuntament de Cardona

El govern municipal ha tret diverses convocatòries 
pel valor de 45.000 euros pels sectors econòmics 
més afectats per la pandèmia i per a nova activitat 
d’adaptació post-pandèmia, que se suma als ja creats 
a finals de l’any passat.

ANY 2020

ANY 2021

36.000 €

ajuts reintegrables o 
microcrèdits per 

facilitar la supervivèn-
cia de la petita i mitjana 
empresa i les persones 
treballadores autòno-

mes del municipi de 
Cardona afectades per 

la Covid-19

29.236,15 €

subvencions al teixit 
comercial, serveis de 
proximitat i turístics de 
Cardona amb motiu de 

la situació generada 
per la Covid-19

10.400 €

ajuts extraordinaris 
per a professionals i 

microempreses titulars 
de bars, restaurants 
i centres d’estètica 
de Cardona afectats 

econòmicament per la 
Covid-19

10.000 €

subvencions per a la 
implementació de no-
ves activitats econò-

miques a Cardona i 
la Coromina, i millora 

d’innovació i competi-
tivitat dels establiments 
comercials i de serveis

20.000 €

ajuts excepcionals a 
comerços, establi-
ments de serveis de 

proximitat i turístics, i 
empreses artesanes de 
Cardona per pal·liar els 
efectes generats per la 

Covid-19

10.000 €

ajuts excepcionals per 
a la digitalització de 

les empreses de 
Cardona, per pal·liar 
els efectes generats 

per la Covid-19

5.000 €

dinamització 
comercial 
de la UBIC
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L’Associació de Botiguers i Comer-
ciants de Cardona (UBIC) i l’Ajun-
tament de Cardona han renovat el 
conveni de col·laboració que fa 
possible la contractació de serveis 
professionals que s’encarreguen 
de dinamitzar el comerç amb la 
finalitat de consolidar el comerç 
de proximitat local. El consistori 
atorgarà, en aquest sentit, un ajut 
de 5.000 euros a la UBIC, dels 
quals la Diputació de Barcelona 
aporta 2.500. La UBIC aportarà 
2.500 euros més.

Aquest és un recurs per a fomen-
tar la concertació publicoprivada 
entre Ajuntament, Diputació i bo-
tiguers i comerciants en la gestió 
de les accions que es desenvolu-
pin en el marc d’un programa de 
dinamització comercial.

La UBIC manifesta la voluntat de 
continuar professionalitzant la 
gestió de l’associació per fer-la 
més competitiva, a través d’aques-
ta figura que es responsabilitzi de 
la dinamització comercial.

En la gestió per fer possible 
aquest conveni també hi ha tingut 
un paper important el suport tèc-
nic de l’Agència de Desenvolupa-
ment Local de Solsona i Cardona.

L’Ajuntament i la Diputació 
atorguen 5.000 euros a la 
UBIC per a la dinamització 
comercial

El consistori cardoní atorga un 
ajut de 5.000 euros a la UBIC 
per a la dinamització del 
comerç local

 

L’Ajuntament de Cardona crea uns ajuts de més de 
10.000 euros per a la digitalització de les empreses locals

El passat ple municipal de l’Ajunta-
ment de Cardona, celebrat el 28 de 
setembre, va aprovar per unanimi-
tat la creació d’uns ajuts per a la 
digitalització de les empreses de 
Cardona per pal·liar els efectes de 
la Covid-19.

La finalitat d’aquests ajuts ex-
cepcionals és donar suport a les 
empreses de Cardona que han 
implantat eines digitals per man-
tenir o millorar la seva compe-
titivitat en el marc dels efectes 
generats per la COVID-19, poten-
ciar el coneixement i la incorpora-
ció de noves tecnologies digitals 
per augmentar la competitivitat i 
la sostenibilitat de les empreses 
cardonines i per últim, millorar el 
posicionament i la presència a 
internet del sector 

empresarial per tal d’adaptar-se i 
fer front a la nova situació i enfortir 
les seves capacitats i fer-lo més 
competitiu en l’era post-Covid19

Poden ser persones beneficiàries 
els i les professionals autònoms 
donats d’alta al RETA i les pimes 
(petites, mitjanes i grans empreses) 
establerte s al municipi de Cardo-
na. L’import màxim de la subvenció 
serà de màxim 1.000 € euros.

Es subvencionaran totes les ac-
cions dutes a terme des del 14 de 
març de 2020 al 30 de novembre 
de 2021 i que hagin estat efecti-
vament pagades per la persona 
beneficiària abans de la finalització 
del termini de presentació de la 
justificació econòmica (el 30 de 
novembre de 2021).

Les sol·licituds es podran presen-
tar telemàticament a través de la 
seu electrònica (https://cardona.
eadministracio.cat) i el termini de 
presentació de sol·licituds s’esta-
blirà en la convocatòria correspo-
nent i finalitzarà el 30 de novembre 
de 2021.

El pressupost total destinat a 
aquests ajuts són 10.152 € provi-
nents del Fons extraordinari per 
als centres locals de serveis a les 
empreses de la Diputació de Bar-
celona per a l’any 2020 i 2021.

Economia

Economia

L’alcalde, Ferran Estruch, amb la presidenta de la UBIC Cardona, 
Eulàlia Company
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S’incorpora un 
jove en pràcti-
ques a l’Ajun-
tament de Car-
dona a través 
del programa 
Garantia 
Juvenil

Des d’aquest passat dimarts 28 de 
setembre un jove beneficiari del 
Programa de garantia Juvenil 
treballa a jornada completa per un 
període de sis mesos per a l’Ajun-
tament de Cardona amb el suport 
del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC).

És un jove amb titulació univer-
sitària que donarà suport a les 
tasques de secretaria, contractació 
i recursos humans.

El seu pla de treball inclou donar 
suport als processos de con-
tractació pública de l’Ajuntament 
de Cardona, específicament als 
procediments de contractació 
menor, i per altra banda, pretén 
revisar i actualitzar els llocs de 
treball i els treballadors interins 
que els sigui susceptible d’aplica-
ció el pla d’estabilitat de la plantilla 
de l’Ajuntament, i així començar a 
desenvolupar el Pla d’estabilitza-
ció i  consolidació de l’ocupació 
temporal existent.

Aquest jove té un tutor de re-
ferència que l’acompanyarà 
durant aquests sis mesos de con-
tractació per definir les tasques i el 
seu calendari d’execució, així com 
facilitar-li la informació necessària 
per desenvolupar correctament els 
treballs que li han estat encoma-
nats i l’avaluació.

Aquesta plaça laboral és subven-
cionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i cofinançada per la ini-
ciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons 
Social Europeu 2014-2020, amb un 
cofinançament del 91,89%.

S’ha incorporat a l’equip d’ofici-
nes generals un tècnic en con-
tracte de pràctiques per donar 
suport a les unitats de secreta-
ria, contractació i recursos 
humans

Ocupació

Jove en pràctiques
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Èxit de participació a la 
28a Fira de la Llenega

L’edició d’enguany va comptar amb 
un espai gastronòmic amb tast 
de plats cuinats amb bolets. Ja de 
bon matí, i durant tota la jornada, 
els botiguers van posar la parada 
als carrers de la vila, pel centre 
històric, on hi va tenir lloc també el 
concurs infantil de bolets.

Un showcooking, que es va traduir 
amb uns tallers de cuina amb 
bolets i tast amb maridatge de vi, 
van ser l’activitat estrella de la Fira, 
al Centre Cívic, com a mostra del 
producte de proximitat i de tempo-
rada. Finalment, l’Escola de Músi-
ca Musicant va cloure la Fira amb 
un concert a la Plaça del Mercat.

El regidor de Comerç, Salvador 
Campos, fa un balanç positiu de la 
Fira i en destaca “l’alta participa-
ció” en una jornada plena d’ofertes 
per a tots els públics i un esdeve-
niment que “ja està consolidat a la 
nostra vila.” Campos confia “recu-
perar i ampliar totes les activitats” 
de cara a l’edició de l’any 2022.

Cardona va acollir el passat 31 d’octubre la 28a Fira de la 
Llenega, després que l’any passat no es pogués celebrar a 
causa de les restriccions generades per la pandèmia.

Fires

Exposició micològica a la Plaça Mercat Tast gastronòmic a la Plaça Santa Eulàlia

Conta-contes infantil al Mirador de la Fira Showcooking al Centre Cívic
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Agents públics i privats del Solsonès i Cardona intercanvien 
experiències de desenvolupament local amb la Marina Alta

Representants d’empreses i 
entitats del Solsonès i Cardona, 
coordinats per l’Agència de Desen-
volupament Local (Adlsolcar), han 
participat els últims dies en unes 
jornades d’intercanvi d’experièn-
cies i coneixements sobre desen-
volupament econòmic local amb 
municipis de la Marina Alta

Una comitiva formada per una 
trentena d’empresaris, botiguers, 
polítics i tècnics de l’anomenat 
territori SolCar ha conegut in situ 
diversos projectes que l’Agència 
CREAMA, a la Marina Alta (Ala-
cant), desenvolupa en els àmbits 
de turisme sostenible, comerç, 
cooperació empresarial i forma-
ció professional als municipis de 
Pego, Calp i Pedreguer. Ha estat 
mitjançant unes jornades d’inter-
canvi d’experiències i desen-
volupament local organitzades 
durant tres dies per l’Agència de 
Desenvolupament Local de Sol-
sona i Cardona (Adlsolcar) amb la 
col·laboració de CREAMA.

Durant l’intercanvi, s’ha parlat del 
paper de les UBIC i les administra-
cions per reforçar el comerç local; 
s’ha presentat una campanya de 
promoció del comerç local que ha 
tingut força impacte, “El futur el 
compres ara”, i s’han visitat diver-
sos comerços innovadors a Pego.

Així mateix, a Calp s’han conegut 
projectes de desenvolupament 
del territori vinculats a la formació 
professional, com per exemple 
la implementació d’un nou ci-
cle formatiu de grau superior de 
navegació i pesca del litoral per 
donar resposta a les necessitats 
de relleu generacional del sector 
pesquer, afavorint així la generació 
d’activitat econòmica i la creació 
d’ocupació a la zona.

Promoció del producte local

Al municipi de Pedreguer, s’ha 
parlat de la importància de la 
participació de les empreses locals 
i la cooperació com a elements 
clau per al desenvolupament del 
territori. En aquest sentit, s’ha co-
negut el projecte “Xarxa agrícola”, 
vinculat al sector agroalimentari, 
a través del qual la cooperació 
entre els productors agrícoles de 
la Marina Alta i l’empresa de su-
permercats MasyMas ha permès 
introduir i donar sortida al produc-
te local. També el president execu-
tiu i fundador de l’empresa Rolser 
ha explicat la creació del polígon 
industrial de Pedreguer, que va 
néixer a instàncies del sector 
privat, i com l’empresa és una part 
activa en el desenvolupament del 
territori a través de les polítiques 
de recursos humans i de respon-

sabilitat social corporativa. Com a 
cloenda de les jornades, la comiti-
va de l’àmbit Solsonès-Cardona ha 
visitat la cadena de supermercats 
MasyMas i l’empresa Rolser.

Abans d’arribar a la Marina Alta, 
també es va fer una parada a Del-
tebre, on tècnics de l’agència de 
desenvolupament local Baix Ebre 
Avant van explicar estratègies de 
desenvolupament local  vinculades 
al turisme sostenible.

En aquesta iniciativa organitzada 
per l’Adlsolcar hi han participat els 
ajuntaments de Solsona i Cardona, 
el Consell Comarcal del Solsonès, 
Empresaris per al Solsonès, l’As-
sociació d’Empresaris de Cardona, 
les UBIC de Solsona i Cardona, el 
Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central (Leader), 
el Gremi d’Hostaleria del Solsonès, 
Territori de Masies, Turisme Rural 
Associació del Solsonès, La Me-
nestrala, l’Institut Francesc Ribalta 
i l’Escola Arrels de Solsona. És una 
acció subvencionada pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya 
i el Fons Social Europeu en el marc 
dels programes de suport al des-
envolupament local.

Desenvolupament local

Experiència de desenvolupament local amb la Marina Alta
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Ens trobem 
en un mo-
ment clau 
per a la re-
cuperació i 
reactivació 
de l’activitat 

econòmica al conjunt de l’Estat, 
i a Cardona no podem deixar 
passar l’oportunitat de dur a 
terme tot el possible per con-
tribuir-hi. Des del nostre grup 
municipal, trobem essencial 
aprofitar l’oportunitat que ens 
brinden els fons Next Genera-
tion per dur a terme projectes 
de municipi que tinguin una re-
percussió en l’activitat econò-
mica de Cardona, no només a 
curt termini, sinó també amb 
perspectiva de futur.
El reforçament de Cardona 
com a referent turístic, l’aposta 
per la sostenibilitat, el suport a 
les empreses i a la seva mo-
dernització, i la lluita contra 
la despoblació, són uns dels 
objectius pels quals s’han 
de cercar totes les línies de 
finançament possibles.
Per aquest motiu demanem, 
que es produeixin trobades de 
seguiment entre els tres partits 
amb representació per treba-
llar plegats els projectes dels 
fons. Des del PSC de Cardona 
seguirem mantenint contacte 
amb les administracions supe-
riors de la Diputació de Bar-
celona i del Govern de l’Estat 
perquè segueixin arribant les 
màximes ajudes possibles al 
nostre municipi.
L’Ajuntament de Cardona 
ha de ser una eina clau per 
implementar i contribuir a la 
recuperació del teixit econò-
mic i social, per això seguirem 
contribuint amb propostes 
concretes en els propers 
pressupostos per al 2022, en la 
mateixa línia que ho vàrem fer 
en els pressupostos municipals 
d’aquest 2021.

Cardona, 
millor 
més neta!!
Joan Jané
Portaveu de Junts per Cardona

Normalitat 
amb 
consciència
Joan Hernàndez
Portaveu d’Esquerra Republicana

Ferran Verdejo
Portaveu del PSC

Fa temps 
que el nos-
tre poble no 
llueix com es 
mereix Així, 
constantment 
podem veure 

als carrers, excrements de coloms 
i cans, papers, cigarretes, xiclets, 
plàstics i en alguns indrets orins, 
tant d’animals com d’altri. I què 
dir dels contenidors que sempre 
i per sistema són plens a vessar 
i abraçats per dotzenes de bos-
ses que semblen implorar poder 
tenir-hi cabuda.
Des de Junts per Cardona, hem 
posat aquests fets en coneixement 
de l’equip de govern a qui sembla 
que aquestes apreciacions són 
“puntuals”. Estem convençuts que 
malauradament no es tracta d’un 
fet aïllat sinó que és una qüestió 
recurrent i sabem que per can-
viar-ho cal, en primer lloc, que les 
empreses del servei actuïn amb 
una freqüència suficient de recolli-
da, tenir els suficients contenidors 
a cada lloc i alhora cal que tots 
actuem de forma cívica quan tirem 
la brossa. Però part de les molès-
ties que ocasiona als veïns aquest 
fet, quina és la imatge que s’en-
duen els visitants de Cardona?
Ben aviat s’implementarà el servei 
de recollida d’escombraries “porta 
a porta” i l’equip de Junts, com-
promesos amb el medi ambient i la 
sostenibilitat, vam veure amb bons 
ulls que s’anunciés el compromís 
de buscar alternatives més efi-
cients i sostenibles per a la neteja 
i recollida, però ens sorgeixen 
molts dubtes que ens fan qües-
tionar que aquest contracte pel 
“porta a porta” sigui la millor opció 
pel municipi. Com finançarem un 
servei que costa un 30% més que 
l’actual, arribant a més de 500.000 
€ anuals?, que provoca un dèficit 
pressupostari en el mateix capítol 
de -140.000 €. Pensem que amb 
aquest preu potser hagués estat 
millor apostar per contenidors 
intel·ligents a l’hora que s’inverteix 
decididament en formació i educa-
ció en aquest sentit. Estem segurs 
que els cardonins som capaços de 
tenir els ratis més alts de reciclat-
ge del nostre país.

Fa un any i 
mig que la 
Covid-19 va 
entrar a les 
nostres vides 
per can-
viar-ho tot. 

Poc podíem preveure, el gener del 
2020, que aquell virus que sem-
blava tan llunyà arribaria al nostre 
municipi en pocs mesos i deixaria 
una història difícil d’oblidar. La 
primera onada ens va impactar 
amb força, a la nostra residència 
i als nostres veïns i veïnes, per 
sort les següents onades les vam 
passar de manera més lleu. Volem 
tornar a agrair a tots els col·lec-
tius i persones que van lluitar, a 
primera línia, en contra la pan-
dèmia i també a les famílies dels 
veïns i veïnes que durant aquest 
més d’un any ens han deixat.
Fa pocs dies, que hem entrat a la 
tardor, tornem a les escoles, a la 
feina presencial, als comerços a 
l’interior. Però ara el context és 
diferent, l’alt percentatge de vacu-
nació a Cardona (90% majors de 
setze anys) i que ja hem començat 
a posar la tercera dosi a la re-
sidència i a majors de 70 anys, 
ens permetrà evitar els casos 
greus perquè ja sabem que frenar 
aquest virus és més difícil.
Anem cap a una nova normalitat. 
Hem pogut obrir el centre cívic 
per les activitats de les associa-
cions, el casal cívic amb tot un 
ventall d’activitats obertes a to-
thom, iniciem un seguit de tallers i 
xerrades per millorar la nostra sa-
lut física i emocional, i recuperem 
la setmana de la nostra gent gran. 
Amb aquestes accions donem 
continuïtat al Pla Local de Salut, 
aprovat abans de l’estiu, i que ens 
permetrà treballar en la creació 
del Consell de la Gent Gran i la 
Taula de Salut.
Ara ja toca! Sortim al carrer, 
recuperem la nostra vida social i 
l’emocional, tornem a quedar amb 
les nostres amistats, amb els de 
l’associació, però fem-ho amb 
responsabilitat i consciència.
Salut i endavant!

Construir
futur

AJUNTAMENT DE CARDONA
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Concurs fotogràfic
Festa Major Cardona 2021

FOTOGALERIA

1r. premi del concurs de 
fotografia de la Festa Major: 

CORRE BOU 2.0, de Raimon Casals.                 

2n. premi del concurs de 
fotografia de la Festa Major: 

ALS VOSTRES PEUS
de Joan Tejedor i Baltasar

3r. premi del concurs de 
fotografia de la Festa Major: 

PREMSANT LA PÓLVORA 
d’Almudena Herrera i Pinos.
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