Pla de Govern
2019-2023
Ajuntament de Cardona

UN GOVERN
OBERT
I TRANSPARENT
Bon govern significa gestionar de
manera eficient i acurada els recursos de tots els veïns i veïnes. Malgrat
les dificultats, avui, l’Ajuntament
gaudeix d’una bona situació econòmica i també hem assolit alts nivells
de transparència. No entenem la política sense que aquesta sigui feta per
la gent i per això hem impulsat diversos processos de participació i hem
estat al costat de les entitats i associacions. Ara, però, ens cal avançar
en l’aprofundiment democràtic i
l’empoderament de la ciutadania.

1. Seguirem treballant per fer de l’Ajuntament una organització més moderna, agilitzant tots els mecanismes de
gestió i introduint-hi noves eines.
2. Reformularem l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà fent més fàcil el contacte
amb l’Administració i oferint de manera
més àgil i pràctica tota la informació i
tràmits administratius.
3. Aquest 2019 posarem en funcionament la nova web municipal amb
nous espais de participació, informació i
transparència.
4. Posarem en marxa nous òrgans participatius com el Consell dels Infants
i el de la Gent Gran. Iniciarem nous
processos participatius, obrirem els
plens als ciutadans i impulsarem consultes populars sobre temes rellevants del
municipi.
5. Seguirem apostant per una fiscalitat
progressiva i social, conscients de la
realitat del municipi.
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HABITATGE

Que Cardona tingui habitatge digne,
assequible i de qualitat ha estat i
serà una de les nostres principals
prioritats. Durant aquests anys
hem creat les eines claus per fer
una política municipal d’habitatge
efectiva. L’Oficina Local d’Habitatge,
les ajudes al lloguer, la posada en
marxa dels Allotjaments col·lectius
protegits o la rehabilitació dels primers quatre habitatges de la Colònia
Arquers en són alguns exemples.
Ara ens toca fer un pas més i apostar
per la consolidació d’aquests i altres
projectes que ens permetin dotar
d’habitatge digne i assequible pels
nostres joves, famílies i gent gran.

1. Impulsarem la promoció d’habitatge al centre històric de Cardona. Proposem un nou projecte de transformació
de l’illa d’habitatges situada entre la
plaça del Vall i el Carrer Doctor Merli. Un
nou projecte que ens permetrà dotar de
nou habitatge assequible i de qualitat
i al mateix temps revitalitzar una zona
central del nostre poble.
2. Impulsarem definitivament el Pla de
Millora Urbana de la Colònia Arquers
que permetrà la rehabilitació i construcció d’habitatge, la seva reurbanització i
la dotació de nous equipaments. Mentrestant, es preveu la posada al mercat
de lloguer de 8 habitatges aquest
2019 i 8 més el 2020.
3. Impulsarem nous models alternatius d’habitatge com la masoveria urbana, tant en l’àmbit públic com privat,
creant un servei d’assessorament i
acompanyament específic.
4. A través de l’Oficina Local d’habitatge
continuarem impulsant les ajudes al lloguer i a la rehabilitació d’habitatges.

5. Mantindrem les bonificacions de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per tot tipus de rehabilitacions d’habitatges, especialment
aquells que es troben al centre històric
de Cardona i de La Coromina.
6. Potenciarem la Borsa de lloguer
social. Volem fer aflorar el major nombre d’habitatges buits per tal que siguin
posats al mercat de lloguer. Seguirem
aplicant bonificacions de l’IBI a tots
aquells propietaris que posin els seus
habitatges a la Borsa de Lloguer social
de l’Ajuntament.

7. Crearem noves bonificacions associades a la sostenibilitat i energies
renovables.
8. Crearem la Mesa de l’Habitatge
formada per professionals del món de la
rehabilitació d’habitatges, l’arquitectura i
l’urbanisme per tal de fer un seguiment
de tots els projectes d’habitatge de la
vila.
9. Promourem la revisió del Pla Especial del Centre Històric de Cardona
per tal d’adaptar-lo a les necessitats
d’avui garantint sempre la preservació patrimonial i la regeneració
social del centre històric.
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DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA
PROMOCIÓ ECONÒMICA
El foment de l’ocupació, la lluita
contra l’atur, la consolidació de les
nostres empreses i comerços i l’atracció de noves activitats econòmiques
són una prioritat per aquest equip.
En els darrers anys, hem avançat per
consolidar una estructura humana
professional per donar resposta a
les necessitats del teixit productiu
del nostre territori. A nivell turístic,
hem aconseguit posicionar Cardona
al mapa. I avui ens toca fer un pas
endavant per continuar fent de Cardona un poble d’oportunitats per a
tothom.

1. Promourem l’ampliació de nou sòl
industrial. Treballarem pel desenvolupament de la primera fase del nou polígon
industrial.

5. Crearem un nou programa d’atracció
de nou talent que ens permeti,
entre d’altres, contactar amb el talent
local que viu i treballa fora de Cardona
per tal d’oferir-los la possibilitat de tornar al seu poble.

2. Un cop realitzat el Pla de màrqueting
per atraure noves empreses, posarem en
marxa el Pla d’atracció de nova activitat
empresarial, prioritzant i donant valor a
les empreses d’alt valor afegit, d’economia
social i sostenibles.

6. Continuarem donant un servei integral d’assessorament i acompanyament
a nous emprenedors i ampliarem les ajudes a aquelles persones emprenedors/
es que vulguin iniciar la seva activitat
econòmica a Cardona.

3. Potenciarem el nou Puntempresa
de l’Agència de Desenvolupament local
de Solsona i Cardona, amb el catàleg de
servei a les empreses, creat a partir de la
detecció de necessitats del nostre teixit
empresarial. Continuarem donant un
servei integral d’assessorament i acompanyament a autònoms.

7. Posarem en funcionament el nou
espai coworking per tal que fins a 12
emprenedors/es i professionals del territori puguin tenir un lloc on treballar amb
unes condicions favorables, creant xarxa
entre ells.

4. Seguirem facilitant els tràmits administratius i les consultes de les nostres
empreses amb la Finestreta única
empresarial per tal que hi hagi un únic
interlocutor de l’administració amb les
empreses.

8. Continuarem potenciant el Servei
Connectem de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona amb
l’objectiu de seguir millorant la inserció
de persones en situació de desocupació.

4

DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA
COMERÇ
9. Crearem un grup de treball en el què
l’Ajuntament, Fundació Cardona Històrica i comerciants treballin de manera
coordinada i conjunta per definir les
accions a dur a terme en matèria de
turisme i comerç. Impulsarem un nou
Pla de dinamització comercial a nivell
turístic.
10. Continuarem impulsant els ajuts
municipals a la millora dels establiments comercials, així com el projecte
“Espais actius” per tal de dinamitzar i
promocionar els locals comercials buits.
11. Continuarem donant suport i treballant conjuntament amb la Unió de
Botiguers i Comerciants de Cardona
per tal de dinamitzar i promocionar el
nostre comerç.
12. Implementarem les accions
del projecte de millora del Mercat
setmanal com la modernització de les
parades, l’increment de l’oferta, la millora
de la imatge, una nova senyalització i la

seva promoció. Un projecte que també
comportarà la renovació de les instal·lacions elèctriques i la il·luminació de la
plaça de la Fira i del Mercat.
TURISME
13. Un cop acordada la cessió dels locals
de les Voltes de la Fira, realitzarem el
projecte executiu del nou Centre d’acollida de visitants i l’espai de la cultura
popular cardonina.
14. Potenciarem les visites al nucli
antic, sobretot les destinades al públic
familiar.
15. Reformarem i millorarem els espais
exteriors del Parc Cultural de la
Muntanya de Sal (per exemple, Pou
Alberto i central elèctrica) i executarem
el nou projecte d’il·luminació interior i
exterior de la Muntanya.

16. Adquirirem un sistema d’audioguies per realitzar les diferents visites
que s’ofereixen des de la Fundació
Cardona Històrica.
17. Conjuntament amb la Fundació Cardona Històrica continuarem impulsant la
promoció de la destinació Cardona. Potenciarem la comercialització de l’Auditori Valentí Fuster com a espai de
jornades i esdeveniments perquè sigui
un vertader dinamitzador econòmic de
diferents sectors de la vila. Potenciarem
el mecenatge de la Fundació Cardona
Històrica.
18. Crearem un grup de treball per valorar i replantejar la Fira Medieval, fira
de promoció econòmica de Cardona.
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SALUT
I BENESTAR

La Salut continuarà sent un eix essencial per al benestar de la nostra
població. L’enfocarem des d’una perspectiva comunitària i centrada en
les persones, mitjançant una estreta
col·laboració entre els serveis d’Atenció Primària, benestar social i salut
pública. L’actual procés d’envelliment
de la població que estem vivint a Cardona i Europa, ens motiva a promoure polítiques d’envelliment actiu, fent
prevenció i promoció de l’autonomia
de les persones grans. Vetllarem
perquè Cardona continuï sent una
societat inclusiva que garanteixi els
mateixos drets i oportunitats i que
lluiti contra les desigualtats socials.
ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE
1. Impulsarem un projecte integral, públic i equitatiu per donar millor atenció
a les persones amb poca autonomia:
persones grans, amb dependència,
famílies o infants que necessitin suport,
per tal que puguin viure a casa seva
en condicions òptimes. Amb aquest
projecte millorarem l’oferta dels serveis

8. Crearem una Mesa de salut on les
entitats siguin protagonistes de la salut
comunitària per tal de posar en comú
opinions, necessitats i millores.

que es donen actualment des de Serveis
Socials i l’ampliarem amb nous serveis
com el d’ajudes tècniques, bugaderia o
d’àpats a domicili.

no professional” a les persones que ho
necessitin.

2. Continuarem donant resposta a les
demandes d’habitatge de les persones
majors de 65 anys que gaudeixen de
suficient autonomia personal potenciant
els allotjaments col·lectius protegits
que durant aquest mandat s’han posat
en marxa.

9. Promourem els programes de prevenció i informació sobre l'alcoholisme,
el tabaquisme i altres drogodepenCOORDINACIÓ I TREBALL EN XARXA dències, així com d'altres hàbits no
saludables. Continuarem donant suport
DE TÈCNICS DE SALUT I BENESTAR
al projecte "Entorns sense fum".
6. Fomentarem una organització inte10. Promourem l’activitat física prograda i en xarxa entre els tècnics de
salut i benestar per tal que puguin com- gramada i dirigida a les rutes saludables i els parcs de salut. Incorporarem
partir informació i elaborar estratègies
conjuntes per la millora de l’atenció a la al Passeig Mn. Joan Riba elements per
realitzar exercici físic.
ciutadania.

3. El projecte de nou espai per la gent
gran també serà una de les nostres
prioritats. Valorarem el millor equipament residencial possible per donar
cobertura a les necessitats existents
i futures de la nostra població, sent
conscients que avui són diferents a les
de fa uns anys i que cal trobar un espai
modern i preparat per acollir a una tipologia diversa de persones. Aquest espai
ha de comptar amb un nou Centre de
dia.
4. Promourem el voluntariat per tal de
garantir un determinat “temps d’atenció

5. Fomentarem activitats d’estimulació
cognitiva per a gent gran per promocionar la memòria i altres capacitats.

CIUTAT SALUDABLE: LA SALUT A
TOTES LES POLÍTIQUES
7. Elaborarem un Pla local de salut
comunitari amb participació ciutadana
i d’actors socials del territori. Dotarem
aquest Pla local de salut d’indicadors i
mecanismes d’avaluacions permanents.

11. Donarem suport al Dr. Valentí Fuster
i a la Fundació SHE en l’estudi científic
Healthy Communities i en totes les
iniciatives de promoció dels hàbits
saludables.
12. Crearem acords amb entitats
d’acompanyament i suport a persones
amb problemes de salut mental
i/o drogodependències.
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MODEL
URBÀ

Creiem fermament en el nostre model de poble. Un model encaminat
a la millora contínua de la qualitat de
vida. Volem continuar construint un
poble sostenible, saludable, accessible i socialment responsable. Viure
a Cardona és sinònim de benestar i
de qualitat de vida. Ens proposem
seguir treballant per dignificar l’espai públic que, juntament amb més i
millor habitatge, ha de ser un revulsiu per la nova Cardona que volem
construir.
1. Mantindrem el Pla de Millora dels
carrers i places de Cardona, prioritzant
aquells que estan en pitjor estat. Continuarem les polítiques d’accessibilitat i
d’eliminació de les barreres arquitectòniques en l’espai públic.
2. Impulsarem la construcció d’un
Alberg de Joventut que doni resposta
a l’alta demanda d’aquest tipus d’allotjament turístic a la vila i, al mateix temps,
doni cobertura als milers d’escolars que
avui ja realitzen el camp d’Aprenentatge
d’hàbits saludables i patrimoni a
Cardona.

3. La Fira és l’espai neuràlgic de
Cardona. Un cop executats els projectes de rehabilitació de la Fira de Dalt
i el mirador, ens cal culminar la seva
remodelació global. En aquest sentit,
proposem l'elaboració de manera participada del projecte de remodelació
de la Fira, que constarà de dues fases:
la primera, la Plaça de la Fira (davant
de l’Ajuntament) i una segona fase, el
passeig de la Fira.
4. Treballarem per dignificar els entorns naturals de la vila i vetllarem per
l’execució del projecte de vies blaves,
impulsat per la Diputació de Barcelona,
que té com a objectiu regenerar els
entorns del riu Cardener creant un vial
natural transitable. Aquest projecte contempla la recuperació de part de l’antic
meandre de la llera del riu Cardener en
el seu pas per La Coromina.
5. Reactivarem la comissió de la Vall
Salina per tal de donar compliment al
Projecte Integral de Restauració de
la Vall Salina. Exigirem el compliment
dels compromisos per part de les administracions responsables i l’empresa

explotadora del runam salí. En aquest
sentit, creiem que cal obrir Cardona
a la Vall Salina i per això proposem la
recuperació de diferents camins.
6. Conjuntament amb la Generalitat de
Catalunya, impulsarem el nou projecte
d’il·luminació del conjunt monumental del Castell.
7. De la mà de la Diputació de Barcelona,
executarem el nou projecte de millora
de l’Avinguda del Rastrillo, millorant la
imatge de l’entrada de Cardona. Aquest
2019 s’iniciarà la remodelació de la
façana de llevant de l’Auditori Valentí
Fuster.
8. Durant aquest mandat s’han creat
nous aparcaments al voltant del Camp
de Vida activa o a la plaça de Guifré
el Pilós. Volem seguir treballant per
augmentar els espais d’aparcament
propers a la vila.

9. Impulsarem el projecte de renovació
de l’enllumenat públic per tal d’aconseguir una major eficiència energètica,
prioritzant la zona comercial de Cardona.
10. Millorarem el consum energètic
dels nostres edificis públics actuals
adaptant-los perquè siguin més eficients
i sostenibles energèticament.
11. Ja hem introduït noves mesures per
tal d’agilitzar els tràmits objecte de llicència municipal i ara millorarem aquest
servei a través de noves eines a la nova
web municipal.
12. Exigirem a Endesa el compliment del
Pla d’Inversions per la millora i renovació
del cablejat elèctric.
13. Conjuntament amb els veïns
i veïnes, impulsarem millores a la plaça
i entorns dels "Cent pisos".
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PERSONES

Creiem en aquelles polítiques que
fomenten la igualtat de totes les persones. És per això que no ens volem
oblidar de cap col·lectiu. Els joves, la
nostra gent gran, les dones i les persones LGTBI seran una prioritat pel
nostre equip per tal d’assolir la igualtat d’oportunitats i de reconeixement
de totes elles.
JOVENTUT
1. Habilitarem un espai públic per a
joves fent un procés participatiu per tal
que el jovent pugui decidir tant la seva
ubicació com el seu funcionament.
2. Impulsarem la figura del dinamitzador juvenil que faci d’enllaç entre l’administració i els joves, coordini accions
amb els centres educatius i promogui
activitats a partir dels interessos del
jovent.
3. Donarem continuïtat a les ajudes de
lloguer per a joves.

4. Continuarem treballant en projectes
específics de formació i d’inserció laboral
pels joves com el projecte de Brigada
Juvenil.
5. Fomentarem la creació d’espais de
participació ciutadana pròpiament
juvenils, amb una estratègia d’implicació
dels joves en la presa de decisions sobre
qüestions del seu interès (per exemple,
oci, cultura o esport).
6. Promourem activitats d’oci i formatives dirigides als joves encaminades a
fomentar els hàbits de vida saludables
donant especial importància a la prevenció del consum de drogues.
GENT GRAN
7. Promourem la celebració del Dia de la
Gent Gran, una oportunitat per donar el
reconeixement que mereixen les persones grans de Cardona.
8. Seguirem donant suport i recolzant
la important tasca que duen a terme

les diferents entitats i associacions de
gent gran del municipi.
9. Establirem una tarifa reduïda per a
persones de més de 65 anys en totes
les activitats municipals i l’accés a la
piscina municipal.

13. En col·laboració amb el Servei
d’Informació i Atenció de les Dones de
referència, lluitarem per l’erradicació de
la violència masclista.
14. Seguirem donant suport, recursos
i reconeixement a les iniciatives de les
diferents entitats de dones i grups
feministes del poble.

10. Crearem el Consell de la Gent Gran
per tal de garantir un espai on les persones grans puguin fer sentir la seva veu i DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE
la seva perspectiva estigui reconeguda.
15. Incorporarem la perspectiva LGTBI
als principals plans i programes municipals, per tal de garantir la transversalitat
DONES
d’aquestes polítiques.
11. Elaborarem un Pla d’Igualtat Mu16. Realitzarem accions orientades a
nicipal que estableixi totes les accions
destinades a assolir la igualtat real entre combatre la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere en
dones i homes en l’àmbit municipal
incorporant la perspectiva de gènere en l’àmbit escolar, laboral i de l’esport.
el disseny i implementació de les políti17. Mantindrem a les principals festes
ques municipals.
el "Punt Lila", espai de referència d'in12. Continuarem promovent l’ús d’un
formació i accessorament de violències
llenguatge no sexista, tenint cura
masclistes.
del llenguatge que s’utilitza en les
comunicacions internes i externes de
l’Ajuntament.
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EDUCACIÓ

L’Educació constitueix un element
vertebrador de la cohesió social i
la igualtat d’oportunitats i per això
defensem un model educatiu plural,
integral i de qualitat.
1. Impulsarem el Consell dels Infants
amb l’objectiu d’introduir la seva perspectiva en el dia a dia del nostre poble.
2. Seguirem promovent la convivència i la interculturalitat a través del
projecte ICI (Intervenció Comunitària
Intercultural).
3. Seguirem treballant en l’atenció del
les persones nouvingudes, immigrants
i refugiats, recolzant la integració a
través de la llengua i les tradicions del
municipi.
4. Millorarem les infraestructures
educatives a l’Escola Mare de Déu del
Patrocini, fent un nou accés i realitzant
millores al gimnàs del centre; a l’Escola
Joan de Palà, adequant la cuina i el
menjador; i a Vedruna Cardona, impulsant millores de seguretat a l’entorn del
centre.

5. Continuarem promocionant l’Entorn
d’Aprenentatge d’hàbits saludables i
patrimoni, un servei educatiu que s’ofereix als centres educatius de Catalunya
que proposa activitats centrades en
l’activitat física, l’alimentació saludable,
gestió emocional i els hàbits saludables.
6. D’acord amb les necessitat de teixit
empresarial i social dissenyarem línies
d’acció dirigides a millorar i fer equitatives les oportunitats educatives del
municipi. Ho farem oferint tant nous
cicles formatius com programes de
Formació i Inserció (PFI), per tal que
els nostres joves puguin trobar un futur
acadèmic al territori.
7. Seguirem apostant per l’escola
municipal de música “Musicant”, defensant el seu model i impulsant l’accés
per a tothom.
8. Continuarem apostant pel model
d’escola Bressol Municipal “Aliret” i
per la seva millora contínua. Aplicarem
una tarifació social en els preus de les
quotes de la llar d’infants municipal.
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CULTURA,
PATRIMONI
I MEMÒRIA
La cultura és una eina de cohesió social indispensable. Cardona ha fet de
la Cultura i del patrimoni l’eix vertebrador del seu present i futur. Orgullosos de la nostra diversitat cultural,
de les nostres associacions i entitats
i de les múltiples manifestacions
culturals ens cal continuar fomentant
tota aquesta diversitat i fer-ho de
manera coordinada i impulsant totes
aquelles iniciatives que fomentin el
pensament crític i la creativitat en
totes les seves formes d’expressió.

1. Impulsarem la Mesa de la Cultura, un
espai per donar veu a totes les entitats i
per esdevenir una oportunitat per establir sinèrgies entre elles.
2. Impulsarem una gestió integral de
l'activitat cultural, creant una agenda
unificada que inclogui tota la programació d'actes culturals de les entitats
i de l'Ajuntament, potenciant la figura
del Tècnic Cultural i facilitant de manera
telemàtica la sol·licitud dels equipaments municipals.
3. Establirem un programa d’inversions per dotar totes les condicions
necessàries els dos grans equipaments
culturals, el teatre Els Catòlics i l’Auditori Valentí Fuster.

4. Posarem en marxa el Comitè Cultural de l’Auditori Valentí Fuster,
un òrgan integrat per persones d’associacions i entitats culturals de la vila
i cardonins de renom en l’àmbit cultural
per tal de definir i assessorar en la programació.
5. Realitzarem el projecte executiu de
l’Espai de la Cultura Popular, integrat
al nou Centre d’acollida de visitants, que
serveixi per donar visibilitat i promocionar tot el patrimoni cultural local.
6. Continuarem treballant perquè les
entitats culturals disposin d'espais
propis per a la seva activitat. Habilitarem
l’antic Escorxador com a magatzem i
espai per a entitats culturals.

7. Vetllarem per l’obertura del Casal Cívic els dissabtes i per flexibilitzar el seu
horari negociant amb la Generalitat de
Catalunya, responsable de l’equipament.
8. Des de la Fundació Cardona Històrica,
impulsarem la creació d’una beca d’estudis relacionats amb Cardona.
9. Fomentarem el patrimoni local per
preservar els béns culturals d'interès local en tots els vessants -històric, natural
i arqueològic-, fent una atenció especial
al patrimoni arquitectònic, documental,
etnogràfic i històric. Impulsarem els
projectes d’Arqueologia de la Sal i el
passat arqueòlogic de la Vall Salina.
10. Continuarem treballant per la
recuperació de la memòria històrica
establint un programa anual d’activitats.

ESPORTS

Dotar Cardona de les millors instal·lacions esportives possibles ha estat
una prioritat per l’equip d’Esquerra
Cardona. El nou Camp de Vida Activa,
l’arranjament de les instal·lacions
esportives de La Coromina o les rutes
saludables en són un exemple. Cardona és un poble que creu en l’esport,
tenim entitats que són referents.
Ens queda, però, molta feina per fer
i grans projectes per desenvolupar.
Ho volem fer de la mà de les nostres
entitats i associacions esportives.
1. Realitzarem el projecte executiu
del nou Pavelló Municipal integrat a
la zona esportiva actual. Paral·lelament
al nou projecte, realitzarem millores de
l’actual Pavelló Municipal consensuades
amb les entitats esportives.
2. Finalitzarem les obres de l’entorn
del Camp de Vida Activa i invertirem
30.000 euros en finalitzar les intervencions pendents a la nova instal·lació.
3. Treballarem per incentivar l’esport
femení amb iniciatives que promoguin i
donin visibilitat als diferents esports.
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4. Cobrirem la pista polivalent de la
Plaça Guifré el Pilós per tal de disposar
d’un nou espai per poder realitzar activitats lúdiques i esportives sota coberta.
5. Recuperarem l’acord amb l’Hotel Vilar
Rural per tornar a fer ús de la piscina
coberta.
6. Habilitarem una zona d’SkatePark i
de Rocòdrom.
7. Donarem suport a les activitats
proposades per les entitats de motociclisme i estudiarem la possibilitat
de crear un circuit de motocross als
entorns de Cardona.

PAGESIA
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Els nostres barris de Pagès conformen una part essencial de l’estructura del nostre poble. No només per la
quantitat de cardonins i cardonines
que hi viuen sinó pel fort paper que
el sector agroalimentari i ramader
signifiquen per la nostra economia
local. Al voltant de cent activitats
ramaderes i més de 3.500 hectàrees
de conreus són la prova del potent
pes del sector primari a Cardona.
Unes activitats que ens cal preservar,
potenciar i ajudar a fer créixer.

3. Crearem el portal del món rural com
a plataforma per comunicar-se de manera ràpida amb l’Administració, rebre
informacions rellevants, agilitzar tràmits
administratius i tenir un contacte directe
amb el tècnic i regidor de la pagesia.

1. Garantirem l’accessibilitat als nostres barris de pagès a través d’un nou
programa d’ajuts a accessos a masies i
cases rurals, així com continuarem millorant els camins rurals.

5. Després de la creació del cens del
món rural i de la geolocalització de
totes les masies, vetllarem per la seva
actualització per tal de garantir la seguretat de la gent que hi viu, precisant
les indicacions d’accés i facilitant la feina
als serveis d’emergència.

2. Garantirem les millors comunicacions
possibles a tots els barris de Pagés, com
l’arribada de la fibra òptica.

4. Potenciarem el Consell de la Pagesia
com a eina bàsica per facilitar la relació
amb l’administració, el debat sobre temes importants que puguin ser d’interès
i articular totes les demandes i propostes dels diferents barris.

6. Continuarem impulsant el projecte
“Producte d’aquí" amb l’objectiu de
potenciar el consum de productes autòctons i de proximitat.

12

LA
COROMINA

Volem que La Coromina sigui cada
dia un poble més viu i dinàmic. I amb
aquest propòsit aquests darrers
anys s’han dut a terme diferents
actuacions, com la millora de la llera
del riu i de l’entorn de l’escola Joan
de Palà i el recolzament d'iniciatives
promogudes des de les diferents
associacions. Ens il·lusionen nous
projectes de futur que la revitalitzin i
la facin un lloc òptim per viure-hi.

1. Dignificarem i millorarem la Plaça
Àngel Guimerà, ampliant-la amb
l’adquisició del solar adjacent (Carrer
Esglèsia 29 i 31) i iniciant un procés participatiu per determinar el futur d’aquest
espai. En una segona fase, rehabilitarem
l'edifici del carrer Església 27 poder
dotar-lo d’habitatge públic.
2. Crearem un nou espai vigilat d’autocaravanes als entorns de la zona
esportiva de La Coromina. Un espai
modern, accessible i amb nous serveis
que ha de permetre ser un revulsiu per
la dinamització econòmica i social de La
Coromina.

5. Potenciarem la llera del riu amb una
zona d’esbarjo infantil i un Parc de
Salut. Al mateix temps, rehabilitarem el
parc infantil de la colònia Aramburu.
6. Treballarem per resoldre la manca de
transport públic entre La Coromina i
Cardona els caps de setmana i especialment els diumenges.
7. Senyalitzarem l'Itinerari de Natura
realitzat per l'Escola Joan de Palà, per
l’entorn de La Coromina, donant valor
als diferents punts d’interès i potenciant
l’espai emblemàtic de la Carosa.
8. Arranjarem el terra de la pista vella.

3. Remodelarem la zona esportiva per
donar cabuda a un camp de futbol 7 i
una pista de tennis renovada, creant una
zona de lleure i esport oberta a tothom.
4. Impulsarem l'arribada del subministrament de gas.

9. Habilitarem un nou camí d’accés
peatonal de La Coromina a Cardona,
com a camí alternatiu al de la Costa.
10. Millorarem l’espai del consultori
de La Coromina i donarem continuïtat
a l'activitat de gimnàstica dolça i en
potenciarem de noves.

11. Seguirem recolzant l’escola Joan
de Palà, apostant pel model educatiu
que ofereix i donant suport a l'AMPA.
De la mateixa manera, donarem suport
a l'Associació de Veïns, la Comissió
de Festes i a les diferents entitats com
a dinamitzadores i elements claus de la
identitat i la cohesió social del poble de
La Coromina.

