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Cardona incrementa
un 15% les inversions al
pressupost municipal

El 53% de les persones ateses pel Servei
Connectem han trobat
feina aquest 2020

Cardona, pionera en
una microsèrie sobre
el canvi de vida
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AJUNTAMENT DE CARDONA

Increment de les inversions

Pressupost 2021
Notícies

L’A juntament de Cardona compta per a
aquest 2021 amb un pressupost que ascendeix a 5,8 milions d’euros, amb un accent
especial a pal·liar les conseqüències de la
crisi social i econòmica fent un impuls en
les polítiques socials i d’habitatge, entre
d’altres.

Pressupost
2021

5,8 M€

Inversions
2021

1 M€

El pressupost del 2021 preveu
que es destini més d’un milió
d’euros (1.018.154,57 €) al capítol
d’inversions, xifra que representa un increment del 15% respecte
al 2020. Aquest augment es deu,
sobretot, al projecte per renovar
l’enllumenat públic de Cardona,
amb una inversió de 390.000 euros
que s’espera finançar en bona part
amb la subvenció del PUOSC.
Altres inversions importants són
l’adquisició dels terrenys per fer el
nou polígon industrial La Cort II,
que desenvoluparà l’Incasòl juntament amb l’Ajuntament de Cardona.
També es fa una aposta important
per la millora de la via pública
amb projectes com la transformació i ampliació de la plaça Àngel
Guimerà de la Coromina i l’adquisició d’un immoble per impulsar nou
habitatge, així com la millora de tot
l’entorn de l’Escola Patrocini i els

100 pisos. Com a altres inversions
a destacar hi ha la construcció
d’una nova zona d’autocaravanes
a la Coromina o la finalització de
les obres del nou accés de l’Escola
Patrocini.
També està prevista una nova
brigada que estarà subvencionada
pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per tercer any consecutiu, i que preveu la contractació de
set persones en situació d’atur. A
banda, es reforcen totes les partides d’ajuts destinades a reactivar
l’activitat econòmica, d’ajuda a les
pimes, autònoms i al comerç. En
aquest sentit, a part dels 15.000 €
en ajuts directes a l’emprenedoria
i al comerç, s’amplien en 25.000
euros i es creen noves línies d’ajut
per a millorar el desenvolupament
tecnològic i digital de les Pimes i
autònoms per adaptar-se a l’era
post-COVID.

Una altra prioritat del pla de mandat, i que queda reflectit en aquest
pressupost, és el món rural. En
aquest sentit, es continuarà apostant pel foment del producte local i
de proximitat i els seus productors,
i es destinaran 52.000 euros en la
millora de camins rurals del municipi, dels quals bona part seran
subvencionats per la Diputació de
Barcelona.
Els pressupostos tenen també un
clar accent per la sostenibilitat i
el medi ambient. En aquest sentit,
s’inclou la implantació del nou
model de recollida selectiva de
residus així com la implantació del
nou enllumenat públic de Cardona
i la Coromina.

1 M€

Principals inversions

Rehabilitació de la plaça Àngel
Guimerà de la Coromina

Nou Polígon Industrial La Cort II

Renovació enllumenat públic

Clavegueram i asfalt C/ Serra Vilaró

Millora entorn Escola Patrocini

Enllumenat nou accés Patrocini

Arranjament Ctra. Mina

Projecte executiu vial de vianants
100 pisos

120 mil €

120 mil €

Nova zona autocaravanes
la Coromina

15 mil €

Habitatge rehabilitat a la colònia Arquers

Plànol nou polígon La Cort II

El Ple de l’Ajuntament de Cardona va aprovar el passat
desembre de 2020, en sessió extraordinària, el pressupost municipal per a l’exercici 2021, que ascendeix
a 5.747.302,75 euros, xifra que representa un increment de gairebé el 4% respecte als números de l’any
passat. En paraules de la regidora d’Hisenda, Anna
Maria Sala, els pressupostos “compleixen els objectius
del pla de mandat, basat en les persones, la promoció
econòmica local, l’habitatge o la clara aposta, sense
precedents, per la sostenibilitat del municipi.”
En matèria social cal destacar l’augment d’un 25% del
Pla local de servei a les persones, que aquest 2021
està previst que sigui de 25.000 euros.

En matèria d’habitatge, l’equip de govern aposta amb
fermesa per seguir donant impuls a l’Oficina Local
d’Habitatge, que aquest any 2020 ha aconseguit posar al mercat del lloguer una quarantena de pisos.
En aquest sentit, també es reforça el Servei d’Atenció
Domiciliaria amb la incorporació d’una nova professional. També s’augmenta la quantitat econòmica del
conveni amb Càritas, que passa dels 2.000 euros a
3.000 euros.

390 mil €

19 mil €

27,5 mil €

10 mil €

En l’àmbit de promoció econòmica local, es reforçaran les partides prioritzant el Servei Connectem, per
tal de potenciar l’ocupació, i el servei d’Atenció a les
empreses, per tal de consolidar i impulsar l’activitat
econòmica al municipi.
Projecte executiu remodelació
plaça Fira

12 mil €

Pla de foment habitatge públic

100 mil €

156 mil €

8 mil €

Altres petites inversions

26,5 mil €
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Renovació de l’enllumenat públic
de Cardona
Es tracta d’un projecte que en
aquests moments està en redacció
i comportarà la renovació i ampliació de l’enllumenat de tot el
municipi en quatre fases: el nucli
de la Coromina, el centre històric,
la resta de municipi i, finalment,
la renovació de l’enllumenat de la
carretera de la Mina fins al Parc
Cultural de la Muntanya de Sal.

AJUNTAMENT DE CARDONA

Nous ajuts per a l’arranjament
d’habitatges de persones grans
i persones amb diversitat
funcional

Aquesta inversió serà finançada
mitjançant el Pla Únic d’Obres i
Serveis de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament també ha aconseguit una subvenció de l’Institut per
la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).
Aquest projecte té un import de
390.000€.

Habitatge

El Programa d’Arranjament d’Habitatges
municipal té la finalitat de:

Promoure l’autonomia personal i millorar la qualitat
de vida al domicili de les
persones grans i de les persones amb diversitat funcional,

Millora i reordenació dels entorns
de l’escola Patrocini i dels Cent Pisos
Aquest projecte, inclòs a l’apartat
d’inversions dels pressupostos
municipals d’aquest any, compta amb l’adequació de l’espai
d’accés a l’Escola Patrocini, es
reasfaltarà la zona, s’ampliaran les
voreres i s’acondicionarà i s’arranjarà la plaça dels Cent Pisos, i
també es reforçarà el sistema de

seguretat, com ara baranes, i es
disposarà de nous espais de joc
infantil. Aquest projecte és finançat
pel PUOSC, el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya.
El projecte suma un import total de
156.000€.

garantint les condicions d’accessibilitat, seguretat,
higiene, habitabilitat o eficiència energètica mínimes
dels habitatges objecte de les intervencions.
Un dels allotjaments protegits del Carrer Escasany

Les subvencions s’atorgaran en forma d’arranjaments i/o ajudes tècniques consistents en obres a realitzar en
els domicilis de les persones beneficiàries. L’import mitjà per intervenció no podrà excedir els 2.100 euros.
Trobareu tota la informació a www.cardonahabitatge.cat

Accés escola Patrocini

Pla Local d’Habitatge
El Pla Local d’Habitatge, que
compta amb una partida de
100.000 euros, és una aposta estratègica del govern municipal per
fomentar l’habitatge públic al
municipi i en el qual es vol destinar
recursos propis i de la Diputació
de Barcelona per tal d’avançar en
el pla de millora d’habitatge públic,
com ara la rehabilitació de la

colònia Arquers, amb tres nous
habitatges per llogar, o la rehabilitació, aquest 2021, de dos nous
habitatges de l’edifici del carrer
Merli, propietat de l’Ajuntament de
Cardona.

Cardona estrena un
portal d’habitatge

Aquesta inversió suma 100.000€.

Habitatge

Habitatge colònia Arquers

Projecte de rehabilitació de la
plaça Àngel Guimerà
Es tracta de la compra, per part de
l’Ajuntament de Cardona, del solar
adjacent a la plaça Àngel Guimerà, per tal d’ampliar i reformular
aquest espai central.
Aquest mateix projecte té una
segona fase que és l’adquisició
La Coromina

de l’edifici adjacent al solar que
recentment ha comprat l’Ajuntament de Cardona, en el qual es vol
fer habitatge.
Aquesta inversió suma un total de
120.000€.

cardonahabitatge.cat
L’Ajuntament de Cardona estrena una pàgina web
d’habitatge on s’inclouen tots els serveis que ofereix
l’Oficina Local d’Habitatge així com la borsa d’habitatges del consistori cardoní.
L’objectiu és donar una major accessibilitat a la informació pública, amb una web que compta amb una
imatge moderna i adaptada a l’actualitat i que incorpora un arbre de continguts dividit en quatre àrees
(serveis, habitatge municipal, borsa i notícies) per
conèixer les novetats en habitatge del municipi. També
en destaca la informació que s’ofereix per a possibles
llogaters i propietaris.
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Cardona, pionera en una
microsèrie a YouTube sobre
el canvi de vida

AJUNTAMENT DE CARDONA

L’empresa cardonina Innover reivindica l’energia solar
el dia que celebren els seus deu anys
Empresa

L’empresa cardonina Innover, líder en la instal·lació
de plaques fotovoltaiques, celebra el seu desè aniversari amb una facturació de 6,8 milions d’euros l’any
2020 i, per tant, un creixement positiu i important de
l’empresa com a referent de les energies renovables,
actualment consolidada amb 45 treballadors i amb
projectes estesos arreu del territori.
L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, es va reunir el
passat mes de març amb l’empresa cardonina, amb
Rafel Clusellas i Albert Trobalon, per analitzar els projectes en marxa, entre els quals Cardona n’és també
protagonista, i on la transició energètica i la sostenibilitat són elements clau per al desenvolupament
local del municipi.

Campanyes

L’Ajuntament de Cardona, amb la col·laboració de
l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i
Cardona, ha iniciat una campanya d’atracció de nous
habitants al municipi a través d’una microsèrie on es
mostren alguns casos de persones que han decidit
venir a viure a Cardona i emprendre un nou camí,
apostant per una major qualitat de vida, combinant
l’opció de viure en un indret més tranquil, com és el
cas de Cardona, i treballar amb millors condicions de
vida.

L’alcalde, Ferran Estruch, acompanyat per Rafel Clusellas i Albert Trobalon

Fins avui dia, més d’una desena de persones han trucat per
mostrar el seu interès per la
campanya i per saber més informació del municipi.

L’alcalde, Ferran Estruch, remarca que “projectes com
el nou espai coworking, els nous habitatges a la
colònia Arquers o la posada al mercat de més de 40
habitatges buits a través de l’Oficina Local d’habitatge” contribueixen a incrementar aquestes oportunitats.
Cardona compta també amb el projecte del nou polígon industrial i projectes ambiciosos per augmentar
el parc d’habitatge públic i privat que de ben segur
han de contribuir, segons assegura l’alcalde, a fer
“més atractiu el nostre poble i oferir el màxim d’opor-

Microsèrie de
casos reals
A través de casos testimonials de nous residents a la
zona s’ha elaborat un total de sis vídeos que es penjaran, cada dimecres, al canal YouTube de l’Ajuntament
de Cardona.
Presentació de la campanya amb els principals testimonis

Els cardonins Oriol Casanovas,
Clara Simon, Xavi Jané, Anna
Merino, Jennifer Palma o Matias
Griful són les veus protagonistes
d’aquesta microsèrie que porta el
nom “Una nova vida”, tots ells de
temàtica diferent.

L’objectiu és aconseguir que Cardona sigui a la ment de les persones que es plantegen millorar la
seva vida, així com atraure talent
al territori i generar interès a les
empreses per plantejar-se el municipi com a oportunitat de desenvolupament.

Al web municipal hi ha un nou
apartat destinat a la campanya, on
es pot consultar tota la informació
al respecte i contactar amb l’equip
tècnic que atendrà qualsevol petició o sol·licitud d’informació de
persones interessades a través del
mail unanovavida@cardona.cat o el
telèfon 93 869 10 00.

Avui dia, les dues grans línies d’actuació de l’empresa són l’autoconsum industrial, amb més de 500 instal·lacions
realitzades i en marxa més d’una vintena de projectes en fase de tramitació i execució pel que fa a parcs solars, alguns dels quals tindran un impacte a favor de la sostenibilitat i les energies renovables a Cardona.
L’alcalde, Ferran Estruch, va remarcar la importància d’Innover pel municipi i pel teixit productiu i empresarial. Les
perspectives de creixement, tant en l’àmbit econòmic com de projectes, són molt bones. Estruch va agrair, en aquest
sentit, la implicació de l’empresa en el desenvolupament local de Cardona, que compta amb projectes per Cardona i
en la contractació de nous llocs de treball.

L´Ajuntament de Cardona
inicia els plans d´ocupació
i formació del programa
Treball als Barris
Empresa

L’Ajuntament de Cardona ha iniciat,
durant aquest mes de febrer, els
plans d’ocupació i de formació
del programa Treball als barris.
Els plans s’emmarquen dins del
programa d’experiència laboral, i
tenen com a objectiu la contractació laboral de persones treballadores en situació d’atur, per tal
que puguin adquirir experiència
professional i millorar la seva ocupabilitat, mitjançant la realització
d’obres i serveis d’interès general
i social.

A més, a inicis de mes es va incorporar una tècnica d’habitatge
per desenvolupar les tasques de
dinamització i impuls de la borsa d’habitatge del nucli antic de
Cardona durant 9 mesos. Aquest
pla d’ocupació ja es desenvolupa
des de fa tres anys per dinamitzar
aquest servei municipal i més d’una
vintena de persones han estat
subjectes a aquest pla d’inserció
laboral.

Ja des de finals de l’any passat,
l’Ajuntament de Cardona compta
amb una tècnica d’ocupació per
coordinar, gestionar i dur a terme
les accions previstes dins el programa de Treball als Barris.

3r. any de la
Brigada Juvenil
i Senior

21 persones
des del 2018

Programa finançat
pel SOC
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AJUNTAMENT DE CARDONA

Una setantena d’agents econòmics del Solsonès i Cardona
participen virtualment la
Jornada del Punt Empresa

El 53% de les 187 persones a
l’atur ateses el 2020 per
l’Agència de Desenvolupament
Local troben feina

Empresa

Empresa

El passat mes de febrer, una
setantena llarga de persones
del teixit econòmic i tècnics del
Solsonès i Cardona van participar
virtualment en la tercera Jornada
del Punt Empresa, organitzada
per l’Agència de Desenvolupament
Local (Adlsolcar) per presentar el catàleg de serveis del 2021
adreçats a les empreses.
La nova publicació recull les possibilitats d’informació i orientació
que ofereix l’Agència, els assessoraments personalitzats previstos, la
intermediació laboral, els sis cursos i els deu seminaris programats
per a aquest any i els projectes de
suport al teixit empresarial, entre
altres serveis, que tenen el suport
del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
La directora de l’Agència, Glòria
Domínguez, va destacar que el
catàleg vol donar resposta a

15%

persones en actiu
ateses pel Servei
han aconseguit
canviar de feina

de les ofertes de feina
d’empreses del territori
s’han cobert a
través del Servei
Connectem

“les necessitats identificades per les associacions
econòmiques i, a títol individual, pels mateixos
emprenedors”.
Precisament, en nom d’Empresaris per al Solsonès i l’Associació d’Empresaris de Cardona, Marc Arnau Borràs
fa una crida perquè totes les persones emprenedores i autònomes se’l facin seu i en facin ús. També va apel·lar a la cooperació “per construir entre tots aquest concepte de territori”.

6 cursos

10 seminaris

3 projectes

de suport al teixit empresarial,
informació i orientació

empreses

de les 187 persones
ateses han trobat
feina

38%

Imatge gràfica trobada Punt Empresa

100

53%

El 59% d’usuaris en situació d’atur
de menys d’un any aconsegueix
contracte, una xifra que baixa fins
al 29% entre els aturats de llarga durada. A través de la borsa
de treball del Servei Connectem
s’han cobert el 38% dels llocs
oferts en ferm per les empreses del
territori. Durant el 2020 han trobat
feina el 53% de les 187 persones a
l’atur ateses pel Servei Connectem
de l’Agència de Desenvolupament
Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar). D’altra banda, un centenar
d’empreses i entitats han fet ús del
servei d’intermediació laboral per
cobrir 167 llocs de treball, el 38%
dels quals s’han cobert amb usuaris de la borsa de treball. Aquestes
xifres es desprenen del balanç
anual de la gestió d’aquest servei.
Dedicat a acompanyar les persones que busquen feina o la volen
millorar i a ajudar les empreses
a cobrir els seus llocs vacants, el
Servei Connectem ha atès 273

han fet ús del servei
d’intermediació
laboral

82%

de nous usuaris
al Servei Connectem

persones del Solsonès i Cardona,
i 42 més de poblacions veïnes que
s’han interessat en l’oferta laboral
del territori.
El percentatge més elevat d’usuaris
que han acabat l’any amb feina
correspon a les persones en situació d’atur de menys d’un any, el
59%, un valor d’inserció que baixa
fins al 29% en el cas dels aturats de
llarga durada. Així mateix, el 15% de
les 69 persones en actiu ateses pel
Servei Connectem per millorar les
condicions laborals han aconseguit
canviar de feina.
D’altra banda, 13 persones han
estat contractades temporalment pels ajuntaments de Solsona
i Cardona per mitjà de programes
d’experienciació laboral, amb un
total de 111 mesos de contracte.
Se n’han beneficiat treballadors
en situació d’atur, que han pogut
adquirir experiència professional i
millorar la seva ocupabilitat.

El 58% de persones
que han passat pel
Servei Connectem
són de Solsona, el
30%, de Cardona i el
12%, d’altres municipis
La gran majoria (82%) han estat
altes noves del 2020. El perfil majoritari de participants en la borsa
és el de persones de 16 a 44 anys
amb estudis secundaris i postsecundaris i en situació d’atur des de
feia menys d’un any. El 60% són
dones.

Un centenar
d’empreses
Pel que fa a l’altre tipus d’usuaris,
durant l’any passat van col·laborar
amb l’Agència de Desenvolupament
Local 100 empreses i entitats per
cercar candidats.
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Es reordenen diversos
contenidors a Cardona per
afavorir illes de reciclatge
L’Ajuntament, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de
contenidors i fomentar el reciclatge, ha començat
a moure o eliminar alguns contenidors que estaven
aïllats per reubicar-los en illes de reciclatge.
Aquesta acció és un pas previ a la implementació
d’un nou sistema de recollida selectiva que l’Ajuntament de Cardona vol desplegar durant aquest any
2021. Avui dia s’està ultimant la definició d’aquest nou
sistema de recollida sota les premisses marcades per
la Unió Europea per incrementar el tant per cent del
reciclatge, afavorir i potenciar un poble més sostenible i verd i evitar un augment desmesurat de les taxes
d’escombraries.
L’Ajuntament aposta per aquesta acció sostenible i
verda i en els propers mesos es posarà en comú amb
la ciutadania per poder-ho implementar abans de
finalitzar l’any.

Nova bústia del Consell
de la Pagesia de Cardona
La Regidoria de Món Rural ha impulsat, a través del
web municipal, una nova bústia del Consell de la
Pagesia, l’òrgan de participació entre l’Ajuntament de
Cardona i el sector agroalimentari del municipi que té
com a objectiu conèixer i identificar millor les seves
necessitats. En total, el Consell de la Pagesia agrupa
les prop de 50 explotacions agràries de la vila i els
agents locals relacionats amb el sector. Amb aquesta
bústia es pretén fomentar la participació del sector a
enviar propostes i suggeriments a l’òrgan referent del
món rural local.

Actuacions al pavelló
municipal
Aprovat el reglament d’ús
espais socioculturals
del municipi
L’Ajuntament de Cardona, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, ha elaborat un reglament
d’ús dels espais socioculturals gestionats pel consistori, on recull el règim jurídic de les condicions d’ús
per la ciutadania, així com dels drets i deures dels
usuaris d’aquests mateixos equipaments. Així mateix,
inclou un annex amb un reglament específic per a la
cessió d’ús del teatre municipal Els Catòlics.
El darrer Ple municipal el va aprovar per unanimitat.

El pavelló municipal compta amb uns nous lavabos i
una capa de pintura a tot el seu interior, i posa punt
final a les obres de millora i manteniment de l’espai
municipal en què durant gairebé mig any la brigada
municipal ha estat actuant.

AJUNTAMENT DE CARDONA

Una nova
vida

Implicació

Salut i
convivència

Joan Hernàndez
Portaveu d’Esquerra Republicana

Ferran Verdejo
Portaveu del PSC

Joan Jané
Portaveu de Junts per Cardona

La pandèmia ens
ha fet, més
evident
que mai, la
importància
de la salut.
La salut
entesa com allò indispensable
per a la vida, aquell bé major
que hem de preservar. En aquest
temps hem descobert o redescobert la gran sort que tenim de
viure a Cardona. Un indret que
ens proporciona una qualitat de
vida immillorable, on disposem
d’un entorn excepcional i que al
llarg dels darrers anys hem potenciat amb nous projectes com
l’adequació del camí Nou, les rutes saludables, els parcs de salut
o el Camp de Vida Activa. Tot
això, lligat a uns serveis de qualitat, ha fet que Cardona esdevingui un lloc ideal per viure. La
pandèmia també ens ha portat
noves maneres de treballar que
de ben segur es consolidaran
en els propers anys. Un canvi de
manera de viure que ens situa
en una posició preferent per
a moltes persones que volen
canviar la seva vida. La campanya “Una nova vida” vol sintetitzar
tot això a través de testimonis
reals que ja han experimentat
aquest canvi, que han optat per
quedar-se, tornar o venir a viure
a Cardona. També vol evidenciar el que moltes vegades els
cardonins i cardonines no en
som prou conscients, la sort
que tenim de viure a Cardona i
les grans oportunitats que té el
nostre poble.
Tenim molta feina per fer, però
creiem que estem en bones
condicions per entomar el repte
d’atreure nous habitants i consolidar la població. Per fer-ho
ens cal centrar tots els esforços
en aquells projectes en què ja
estem treballant, com l’habitatge o el nou polígon industrial.
Els propers anys seran decisius
per a Cardona i nosaltres volem
seguir treballant, juntament amb
tots i totes, per fer possible
aquesta Cardona del futur.

Iniciàvem
aquest
2021 amb
uns pressupostos
aprovats i
negociats
entre el
nostre grup municipal i el
govern. El PSC de Cardona va
apostar per negociar i treballar
uns pressupostos adaptats al
context de crisi en el qual ens
trobem i que reforcessin les
partides socials i de promoció
econòmica. Per responsabilitat
i per tal d’ajudar que ningú es
quedi enrere aquest 2021, així
ho vàrem fer.
És cert que la crisi derivada de
la Covid-19 encara continua
afectant comerços, restauració
i el conjunt de veïns i veïnes de
Cardona, per tant, juntament
amb la resta de grups, estem
disposats a treballar per tirar
endavant noves línies d’ajuts.
La situació en la qual ens
trobem no ha de ser en cap
cas un impediment per seguir
abordant les diferents problemàtiques que com a municipi seguim tenint. L’habitatge,
la correcta conservació dels
nostres espais, la reformulació
de fires, l’acompanyament a
les diferents entitats... Des del
nostre grup municipal apostem
per seguir tenint trobades amb
la resta de grups i incorporar
tots aquells actors implicats en
les diferents temàtiques.
Durant el primer trimestre
d’aquest 2021, s’han aprovat
o estan pendent d’aprovació
alguns plans locals, com el de
Joventut i el de Salut. En aquest
sentit estarem atents i atentes
a la correcta implantació dels
plans locals.
Des del PSC Cardona volem
agrair a tots aquells veïns i veïnes que ajudéssiu a fer del PSC
el primer partit de Catalunya
el 14F.

Quan el 25 de
gener de 2020
la Xina confinava als seus
domicilis els
onze milions
d’habitants de
la ciutat de Wuhan i l’aïllava totalment, pocs ens podíem imaginar
el que passaria després. El 14 de
març el govern espanyol inaugurava l’estat d’alarma. Ha passat
un any i seguim convivint amb la
Covid-19 malgrat que comencem a
enfilar la sortida gràcies a la cooperació de científics a escala mundial. Ha estat un any de molt dolor
i solitud, que ens ha deixat ferides
que mai oblidarem. I també d’aprenentatges i mostres de solidaritat
immenses. Però en aquest any
atípic, hem comprovat com n’és
d’important, la salut. No hem pogut
relacionar-nos, treballar, passejar, fer esport, desplaçar-nos,
compartir..., de fet, no hem pogut
gairebé “viure”.
A Cardona fa molt de temps que
parlem que hem de ser un model de salut. El futur ens dirà si
hem estat capaços d’assolir-ho
o si només eren bones intencions
recollides en un document que mai
ens hem acabat de creure. Avui,
però, estem lluny de l’aprovat:
absència de farmàcies de guàrdia,
limitacions a l’atenció primària i un
camp de vida activa que havia de
ser de referència i que, de moment,
segueix sent, només, un camp de
futbol, a més d’un espai on alguns
es troben per fer festes no precisament saludables. L’Ajuntament
de Cardona hauria de ser molt més
ambiciós en tot el que té a veure
amb salut i més contundent amb
les accions incíviques. Necessitem creure que Cardona és un lloc
on la salut és prioritària i se’n té
cura, on la gent té hàbits saludables, educa en valors de respecte i
solidaritat i on es pot gaudir d’una
vida plena. Senyors del govern, cal
avançar en aquest tema. Ara més
que mai tenim la responsabilitat de
convertir Cardona en un poble on
la salut i la convivència siguin el
més important. Perquè ja hem vist
que sense salut no hi ha vida.

Guanyadors del concurs telemàtic de Carnaval 2021

Per una banda, de la categoria infantil, nens i nenes
de fins a 14 anys, els guanyadors són: Sira Vilajosana,
a la temàtica d’ús de materials reciclats; Marc Gener,
a la temàtica de més cardoní i Joana Tristany i Anna
Fàbrega, a la temàtica de més innovadora o actual.
La categoria juvenil, entre els 15 i 29 anys, deixa
només un premi, donat que no s’hi han presentat més
persones: Anna Merino, a la temàtica d’ús de materials
reciclats.

Finalment, de la categoria adulta, persones majors
de 29 anys: Àngels Esquius, a la temàtica d’ús de
materials reciclats; Jordi Casas, a la temàtica de més
cardoní i Jordi Fàbrega, a la temàtica de més innovadora o actual.
Tal com marquen les bases del concurs, els premis consisteixen en vals econòmics de 60 euros per
gastar al comerç local de Cardona i, així, reactivar
l’economia local, especialment afectada a causa de la
pandèmia.

El grup infantil cardoní
Bonsai Blau, nominats als
Premis Enderrock
La Maria, el Pere i el Roc Company són tres germans
cardonins d’11, 9 i 7 anys que integren el grup de música infantil El Bonsai Blau. Recentment han tret a la
llum el seu primer disc, “Sempre Estiu”, amb cançons
de ritmes variats i lletres compostes per ells mateixos,
amb l’ajuda dels pares, i la brillant producció musical
d’en Sergi Bagó. Aquest primer treball, a més, està
nominat a millor disc infantil i per a públic familiar del
2020 per la revista musical Enderrock.

Salvador Campos, regidor de Cultura, amb el grup Bonsai Blau

El grup cardoní va presentar el seu darrer projecte a
l’Ajuntament de Cardona i van ser rebuts pel regidor
de Cultura i Festes, Salvador Campos, amb l’objectiu de donar a conèixer el disc i promocionar-ne la
difusió.

Campos els va emplaçar a presentar el disc “quan
tinguin l’espectacle a punt per a tots els nens i nenes
de Cardona”. Es poden escoltar totes les cançons a
través de la plataforma Spotify i també a les xarxes
socials.
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