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COVID-19 a Cardona, en xifres
Les dades de la pandèmia al municipi mostren com la segona onada ha estat
més lleu que la del passat mes de març.
DESCONFINAMENT
PARCIAL

Incidència de casos positius per PCR diaris a Cardona
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Casos nous positius
per PCR (març-desembre 2020)

185

Durant el període març - desembre 2020 hi ha hagut 237 casos que han donat
positiu o probable en alguna prova diagnòstica (PCR, test ràpid o test ELISA) o
han estat confirmats per un epidemiòleg o una epidimiòloga com a cas positiu.
D’aquests, 185 casos han donat positiu a la prova de PCR.
Font: Salut

PROTECCIÓ CIVIL CARDONA - Serveis durant la primera onada
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PRESENTACIÓ DE LA U.E. DE CARDONA: L’AJUNTAMENT FA UN

S’INICIA EL CURS D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA PER A PERSONES

AGRAÏMENT A KEVIN INFANTE, JULIO BLANCO I JOSEP RIBERA , A

DEPENDENTS AL CENTRE CÍVIC: LA REALITZACIÓ D’AQUEST CURS

TOTA LA JUNTA DIRECTIVA I JUGADORS, PER LA DECISIÓ D’ESTRE-

ÉS UNA APOSTA PER LA REGULARITZACIÓ DEL SECTOR I PER DO-

NAR LA UNIÓ ESPORTIVA .

TAR-LO DE LA FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ.

AJUNTAMENT DE CARDONA

ESPECIAL PANDÈMIA:
L’Ajuntament de Cardona destina més
de 150.000 euros a pal·liar els efectes de
la crisi generada per la pandèmia
El consistori cardoní va aprovar, el darrer ple del mes de novembre,
una nova línia d’ajuts de 12.000 euros adreçada a professionals i
microempreses titulars de bars, restaurants i centres d’estètica de
Cardona. L’Ajuntament haurà invertit a finals d’aquest 2020 més de
150.000 euros per ajudar i acompanyar els sectors més afectats de
la crisi sanitària: des del comerç local i persones autònomes, passant per l’atenció a les persones o suport a centres educatius.

20.000 €

Habitatge i subministraments

36.000 €

Microcrèdits autònoms
i empreses

25.000 €

Centres educatius

5.000 €

Comerç local
(a través de conveni amb UBIC)

42.000 €

Turisme, comerç i serveis
(bars, restaurants i estètiques)

10.000 €

Pla local atenció persones

2.826 €

Bonificació 50% taxa
de terrasses i bars

4.400 €

Bonificació servei
teleassistència i SAD

4.800 €

Mesures i material de protecció
per a diversos sectors
econòmics i socials

TOTAL

150.026€
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Pla de Mandat 2020-2023: el full de ruta
per a Cardona
L’objectiu d’aquest document, que compta amb més d’un centenar d’actuacions, és millorar el
benestar dels ciutadans i està estructurat en sis pilars estratègics per enfortir el municipi.

1.

Garantir
el benestar i
una vida
de qualitat

Desenvolupament de la primera fase
del nou polígon La Cort II

Ampliació de la plantilla del Servei
d'Atenció Domiciliària (SAD)

Posada en marxa
d'un nou espai coworking

Definició del futur poliesportiu
municipal

Continuïtat del Servei Connectem
de l’Agència de Desenvolupament
local de Solsona i Cardona

Remodelació de les piscines municipals millorant la seva accessibilitat
i la sostenibilitat mediambiental

Consolidació del servei integral
d’assessorament
i acompanyant a l'autònom

Habilitació d'un rocòdrom i creació
d'un skatepark

Implementació de les accions
del Projecte millora
del mercat setmanal
Manteniment dels ajuts municipals
a la millora dels establiments
comercials
Coordinarem amb el comerç el
programa "reemprèn" per donar
continuïtat a l'activitat existent.
Reforma i millora dels
espais exteriors del Parc Cultural
de la Muntanya de Sal

4.
Contribuir a
la millora
del món rural

Facilitar la comunicació entre
el sector rural i l'Ajuntament
Reforçar i promoure l'activitat
del sector primari de Cardona
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2.

Atraure majors
oportunitats
de creixement
econòmic
i ocupació

Creació del Consell
de la Gent Gran
Elaboració d'un estudi de viabilitat
per dur a terme un nou projecte
residencial per a la gent gran que
inclogui un centre de dia
Impuls de la Mesa de la Cultura
Finalització de la construcció d'un
nou accés a l’Escola Mare de Déu
del Patrocini

3.
Afavorir l’accés a
un habitatge

Elaboració d'un projecte de transformació de l’illa d’habitatges situada
entre la plaça del Vall i el carrer
Doctor Merli
Rehabilitació de més de 10 habitatges públics de lloguer fins al 2023
Elaboració del Pla de millora urbana
de la colònia Arquers
Creació d'un web d'habitatge que
inclogui tots els serveis de l'Oficina
Local d'Habitatge
Creació de la Taula de l'habitatge
formada per professionals de la
matèria per fer un seguiment dels
projectes d'habitatge de Cardona.
Inici d'un programa de masoveria
urbana a través de la cessió d'habitatges municipals per a la seva
rehabilitació

Organització del curs per obtenir el
certificat de professionalitat en
l'atenció sociosanitària

5.
Impulsar
un model
de municipi
sostenible

6.
Esdevenir una
administració
moderna, àgil i
propera

Impulsar el govern obert
i la participació ciutadana

Millorar les infraestructures
i l'espai públic de Cardona
i fomentar la sostenibilitat ambiental
Millorar la connectivitat
i l'espai públic de la Coromina

Potenciar l’administració electrònica

* El pla de mandat es podrà consultar i fer un seguiment
a través de la web municipal el proper mes de gener

AJUNTAMENT DE CARDONA

Imatge aèria del polígon La Cort I. (Foto: Cinema Amateur Cardoní)

Avança el projecte del polígon La
Cort II
Aprovat el conveni amb l’Incasòl per al nou polígon industrial de Cardona.
L’Ajuntament de Cardona i l’Incasòl han formalitzat el conveni
que permetrà el desenvolupament urbanístic del nou polígon
industrial La Cort II, que s’ubicarà davant de l’actual polígon
La Cort, a l’altra banda de la
carretera C-55.
El text estableix els rols que
haurà de jugar cada administració per fer realitat un polígon
molt esperat al municipi: “Tenim empreses que volen créixer
i nous projectes empresarials
que necessiten nou sòl industrial per poder desenvolupar la
seva activitat i crear nous llocs

de treball”, ha assegurat l’alcalde, Ferran Estruch, que ha argumentat: “Com a Ajuntament, hem
de posar totes les eines i tots
els recursos que tenim al nostre abast perquè els cardonins i
cardonines puguin viure i treballar a Cardona, així com atraure
nova població”.
Per a Ferran Estruch, es tracta “d’un projecte de poble, d’un
projecte de tots. Vull agrair la
feina de tots els que ho han fet
possible: l’Associació d’Empresaris, els grups municipals, els
tècnics de la casa, la Generalitat amb l’INCASÒL al capdavant.

Comença un període important
per a Cardona”.
En aquest sentit, l’Ajuntament de
Cardona i l’INCASÒL han acordat
condicionar la gestió urbanística i l’execució de la primera fase
del sector al fet que les empreses
interessades puguin disposar de
les parcel•les resultants assumint el cost estricte de la inversió
necessària i facilitar d’aquesta
manera la seva implantació. Tant
l’Ajuntament com l’INCASÒL també seran propietaris d’una part
del sòl.

Des de l’Agència de Desenvolupament Local, juntament amb altres institucions, s’està treballant en el Pla
de captació de nova activitat econòmica i s’ha creat un grup de treball específic per tal de facilitar l’ampliació de nova activitat i la captació de noves empreses, així com la consolidació de l’existent.
Totes aquelles empreses i persones interessades a rebre informació de l’adquisició de sòl industrial en
aquesta fase prèvia poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Cardona a través de l’Agència
de Desenvolupament Local – Àrea d’Empresa trucant al 932632287 (Olga Buenaventura) o via mail olga.
buenaventura@adlsolcar.cat
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Primers habitatges de lloguer adjudicats
a la colònia Arquers
De cara a l’any vinent està previst posar tres nous habitatges a lloguer

La convocatòria i posterior adjudicació, mitjançant concurs públic, dels habitatges de l’antiga colònia minera respon a la voluntat de l’equip de govern
de Cardona de facilitar l’accés a l’habitatge a un preu assequible a col·lectius
-com ara la gent gran, els joves o les
persones amb ingressos baixos- que
no troben habitatge adaptat a les seves
necessitats, ja sigui perquè tenen un
preu massa alt o perquè no compleixen
amb totes les condicions exigides per a
ser habitables i necessiten alguna reforma.
Un dels habitatges rehabilitats de la colònia Arquers.

Ajuts per integració socio-laboral

Així, les tres primeres casetes que s’han posat a lloguer responen a aquestes necessitats: una per a joves
de fins a 35 anys, una altra a persones o famílies amb nivell baix d’ingressos, i una tercera a una família
amb fills. Aquestes tres tenen un lloguer mensual d’entre 200 i 250 euros i en tots tres casos s’ha tingut en
compte el nivell de renda per tal de fer l’adjudicació.
Amb els primers habitatges adjudicats es tanca un cercle que ha permès l’inici de la recuperació i rehabilitació de part de la colònia Arquers. Les tres casetes corresponen, a més, a la pastilla d’habitatges que es
va adequar amb l’ajuda dels nois que van formar la primera Brigada Juvenil de Cardona. En aquest sentit
el govern està treballant en la recuperació de nous habitatges i un pla de millora urbana integral que inclou bona part de la Colònia, amb l’objectiu d’oferir nou habitatge, espais d’equipaments i zones verdes.

Aprovades les ordenances fiscals
pel al 2021

Reducció d'un 15% de la taxa
d'escombraries per a restaurants,
bars i cafeteries.

Es manté la bonificació del 75%
per a vehicles classificats com a
zero emissions o com a ECO.

Es manté una bonificació del
90% en les herències quan es
tracta de l'habitatge habitual.
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Augment del 2,5 al 3,5
l'índex de l'IRSC (l'indicador
de renda de suficiència de
Catalunya) perquè les famílies nombroses es puguin
beneficiar d'una bonificació
del 25% de l'IBI.

Increment de l'IRSC perquè
més famílies nombroses i
monoparentals es puguin
beneficiar d'aquesta reducció
de la taxa de prestació del
servei de residus.

Es mantenen, a les ordenances
aprovades, una bonificació,
Bonificacions del 75% per
tant a l'IBI com a l'impost de
millorar la rehabilitació integral
construccions, per a la
dels edificis, façanes i cobertes i
instal·lació de plaques solars.
dignificar, així, el conjunt històric
de Cardona i la Coromina.

*

AJUNTAMENT DE CARDONA

L’Ajuntament dona 2.000 € a Càritas
a través d’un conveni de col·laboració
3,3%

L’aportació s’ha efectuat a través d’un conveni, que preveu la col•laboració
delaconsistori
amb
Ajuts
per integració
les despeses d’aliments adreçats a la població cardonina afectada per les conseqüències
de
la
socioaboral
776,1€
Covid-19.
El consistori cardoní, amb la voluntat “d’ajudar la
població més vulnerable” i donar suport a Càritas per tal que pugui cobrir les necessitats d’alimentació a famílies i persones amb dificultats
econòmiques, ha realitzat una nova aportació de
2.000 euros a l’entitat, que serviran per comprar
aliments al comerç local i repartir-los entre les
persones més vulnerables i cobrir65%
primeres neAliments
cessitats generades per la pandèmia.

3,3%
3,8%

Ajuts a per integració
Farmàcia
socioaboral
776,1€
386,6€

TOTAL

22.318€

14.385€

3,8%

Farmàcia
386,6€

TOTAL

65%

Aliments
14.385€

22.318€

13,7%

Despeses habitatge
4.451,4€

13,7%

Despeses habitatge
4.451,4€

boral
Ajuts per integració socio-laboral

14,2%

14,2%
Subministraments
bàsics
Subministraments bàsics
2.319,1€
2.319,1€

Ajuts econòmics

Ajuts econòmics

Ajuts d'urgència
per a 57 famílies

Mitjana econòmica
dels ajuts
391€ / família

10 de les quals han estat noves

Ajuts d'urgència
per a 57 famílies

Mitjana ajuts/família
3 ajuts / família

Mitjana
econòmica
peticions aquest
any 2020.
dels ajuts
391€ / família

10 de les quals han estat noves
peticions aquest any 2020.

Mitjana ajuts/família
3 ajuts / família

Els d’ajuts en
alimentació han passat
del 40% al 65%
d’ajuts
en
aquest any 2020

Els
alimentació han passat
del 40% al 65%
aquest any 2020

Servei d’Atenció a Domicili

35 casos
Servei d’Atenció a Domicili

de treballadora familiar

35 casos
de treballadora familiar

53 casos
d’auxiliar a la llar

53 casos
d’auxiliar a la llar

Serveis Socials
ha continuat fent
totes les gestions
de manera telemàtica

El servei SAD es va mantenir actiu durant la 1a onada,
des de SS es va fer el seguiment de tots els casos.

El servei SAD es va mantenir actiu durant la 1a onada,
des de SS es va fer el seguiment de tots els casos.

Seguiment de
les persones
que viuen soles

Gestió de menjar
per emportar

Seguiment del Servei
de suport al dol

* Dades actualitzades del 6 de novembre.

Serveis Socials
ha continuat fent
totes les gestions
de manera telemàtica
* Dades actualitzades del 6 de novembre.

Seguiment de
les persones
que viuen soles

Gestió de menjar
per emportar

Seguiment del Servei
de suport al dol
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L’Oficina Local d’Habitatge fa aflorar una
trentena de pisos
El punt de referència de l’habitatge local ha firmat, durant aquest 2020, fins a 30 contractes
majoritàriament al centre històric de Cardona i la Coromina.

30 contractes
signats vigents

Nou ajut per a la
rehabilitació d’edificis

10 ajuts per valor de 11.020 € (any 2020)
6 per a joves menors
de 31 anys (6.280 € total)
4 per a nous
empadronats (4.470 € total)

PROPERAMENT,
NOU WEB D’HABITATGE
cardonahabitatge.cat

Nous col·lectius beneficiaris als allotjaments protegits
Des del consistori, després d’analitzar les necessitats existents al municipi, s’ha ampliat els col·lectius d’usuaris dels allotjaments protegits del C/Escasany, com ara persones menors de 35 anys, dones víctimes de violència de gènere, famílies
monoparentals amb fills, afectats per situacions catastròfiques o persones divorciades i al corrent de pagament de pensions
alimentàries. Per a més informació, enviar mail a serveissocials@cardona.cat o al telèfon 93 869 21 47.

Cardona, protagonista promocional a
diversos mitjans al llarg dels darrers
mesos

La Fundació Cardona Històrica i l’Ajuntament de Cardona impulsen la projecció turística de Cardona amb
diverses accions promocionals a través de canals online, gravació per TV i publicitat a través de xarxes socials. L’objectiu és accelerar la reactivació econòmica
del sector un cop s’aixequin les restriccions i ressituar
a Cardona com a destinació capdavantera en el turisme
d’interior.
Promoció al portal líder en turisme rural Escapada Rural

Cardona és protagonista del reportatge promocional
impulsat pel portal líder en recerca d’allotjaments rurals
i escapades de natura www.escapadarural.cat.
El passat 6 de novembre tingué lloc al castell de Cardona la gravació d’un nou concurs televisiu que estrenarà TV3 l’any vinent. El castell participa a “Batalla Monumental”, un concurs de 8 capítols on els espectadors hauran de triar d’entre 12 icones monumentals de Catalunya quin és el seu monument favorit.
Des de Bages Turisme s’han impulsat diverses accions de promoció dirigides a fomentar el turisme de
proximitat, sostenible, de qualitat i tranquil, per publicar a través de xarxes socials amb Cardona com a
protagonista o la visita a Cardona de 5 conegudes influencers que publicitaran els atractius del territori.
A banda, la vila també ha estat un dels municipis que ha participat en el projecte “Benvinguts al Bages”,
una sèrie documental que s’estrenarà el proper 30 de novembre i que cada capítol està presentat per
persones del mateix municipi; ells mateixos descobreixen llocs, història i peculiaritats de cada espai.
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Notícies breus
El ple municipal aprova el primer Pla Intern d’Igualtat
de Gènere
Des de la Regidoria d'Igualtat i gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, s'ha elaborat el I Pla
Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Cardona. La seva gestació s'ha vertebrat a través de la
creació de la comissió d'igualtat interna integrada per personal de l'ajuntament i de la Diputació de Barcelona, la regidoria d'Igualtat i membres de la Consultoria MiT.
El I Pla Intern d'Igualtat de Gènere representa una eina de treball per guiar les polítiques de gènere
internes del consistori. Les accions proposades estan enfocades a aconseguir canvis amb relació a les
condicions laborals de dones i homes, la comunicació amb perspectiva de gènere i salut laboral i prevenció de l'assetjament sexual o per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, entre d'altres.
Destacant l’elaboració del Protocol intern de prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual,
per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere, en el qual s’està treballant,
també amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Disponible a les llibreries el volum “L’Abans” destinat a Cardona el període 1884-1979
El volum L’Abans, dedicat a Cardona, és un llibre que recull fotografies representatives del municipi entre els anys 1864 i 1979. Posa
l’èmfasi en l’aspecte humà: la gent, la manera de viure, els costums,
les tradicions i les festes, i també els paisatges, els edificis i els monuments més emblemàtics.
L’edició consta de quatre autors: Andreu Galera, Jesús Camps, Ainhoa Pancorbo i Jaume Barberà. El
llibre, un resultat de més d’un miler d’imatges, s’ha confeccionat gràcies a la participació ciutadana
dels cardonins i cardonines i abraça un centenar d’anys d’història, amb la voluntat d’explicar la identitat local.
Una feina, segons els autors del llibre, que encara no s’ha completat i és en aquest sentit que fan una
crida a la població per seguir aportant fotografies històriques del municipi que puguin ajudar a completar les properes edicions del volum.

Cardona renova la pàgina web municipal i la fa més
accessible i visual
L’Ajuntament de Cardona renova la seva pàgina web municipal, amb
la col·laboració de la Diputació de Barcelona, i consolida, així, la
seva imatge corporativa, d’acord amb els cànons de transparència
marcats per llei i amb l’objectiu de fer més accessible la informació a la població i donar més agilitat als tràmits i serveis que
connecten l’administració amb la ciutadania. La portada de la pàgina
integra una imatge del castell de Cardona del cardoní Carles Palà.
La web, que compta amb una imatge més moderna i adaptada a l’actualitat, incorpora un arbre de continguts dividit en sis àrees i endreçat per categories per tal de guanyar accessibilitat i facilitar a la ciutadania
una relació més fluida amb l’administració local.
Una de les novetats que afegeix la nova web és un butlletí digital que, de forma periòdica, enviarà, a tothom qui se subscrigui, un resum de l’actualitat setmanal del municipi així com l’agenda d’activitats.
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Fotoreportatge. La solidaritat en temps
de pandèmia
Un grup de quaranta cosidores voluntàries del municipi s’ha organitzat durant els primers
mesos de confinament domiciliari per cosir mascaretes casolanes i bates, que han estat distribuïdes per Creu Roja de Cardona i Protecció Civil.

Des de l’Ajuntament de Cardona volem mostrar tot
el nostre agraïment a tots els professionals, serveis
d’emergència, Policia Local, Protecció Civil i totes les
entitats i associacions; a tota la població de Cardona,
per la seva solidaritat i valentia.
També volem traslladar tot el suport i estima a les famílies que han perdut alguna persona estimada durant aquests mesos: sempre seran al nostre record!
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Pandèmia,
present i futur

Compromís
amb Cardona

La “Taula
d’habitatge”

Joan Hernàndez
Portaveu d’Esquerra Republicana

Ferran Verdejo
Portaveu del PSC

Joan Jané
Portaveu de Junts per Cardona

Aquest 2020
ha estat un
any molt dur
per a tot el
món,
però
especialment
per al nostre país i per
al nostre poble. Hem viscut els
efectes més devastadors d’una
pandèmia que mai ens haguéssim imaginat. Hem perdut moltes persones estimades, molts
veïns i veïnes. També hem vist,
amb orgull, com tot un poble
posava el millor que tenia al
servei dels altres i del bé comú.
Des del grup municipal republicà, el nostre més gran agraïment a tothom.

Durant
aquests
mesos de
major dificultat,
en els que
encara
ens trobem, des del G.M. socialista hem mantingut el nostre
compromís de liderar una
oposició útil que aporti propostes i posicions per tal
d’introduir millores que repercuteixin al conjunt dels
i les cardonines. En aquest
sentit volem seguir treballant
juntament amb tots els grups
aquells projectes que considerem vitals, no tan sols per
al present, sinó també per al
futur de la nostra vila.

Planificar ordenadament
les
actuacions urbanístiques dels
propers anys
serà
determinant per al
futur del nostre poble. En una
de les reunions de treball que
es va fer parlant de la possible
actuació a la colònia Arquers,
el nostre grup va proposar que
s’impulsés una taula d’habitatge
on s’analitzessin propostes o
possibles actuacions susceptibles de realitzar-se sobre l’empara del POUM, de tal forma que
els diferents actors participants,
juntament amb l’Ajuntament i els
seus tècnics, tinguessin una visió al més consensuada possible, fonamentada sobre bases
tècniques, econòmiques i sostenibles que permetessin durles a terme en un curt termini de
temps, prioritzant-les per ordre
de les necessitats reals del nostre poble.

Els reptes que tenim per endavant són majúsculs i ens cal
fer-ho tot per avançar. Per això,
malgrat totes les dificultats, des
del govern de Cardona hem
treballat sense descans per
impulsar tots aquells projectes
estratègics per al present i futur de Cardona. Projectes clau
que posen les persones al centre de la nostra acció política i
que prioritzen el progrés social i econòmic com a elements
motors de canvi. Hem elaborat
un Pla de Mandat, on moltes de
les accions ja estan en marxa
i altres a punt de començar. El
reforç de Servei d’Atenció Domiciliaria i la dotació de més
recursos per a les persones
més vulnerables, el desenvolupament del nou polígon industrial La Cort II i la creació de
més ocupació, la transformació de la colònia Arquers i l’impuls de nou habitatge públic al
centre històric amb l’aprovació
d’un nou Pla de foment de l’habitatge de lloguer, així com el
Pla de millora del centre de la
Coromina, amb més habitatge i la transformació d’espais
com la plaça Àngel Guimerà i el
canvi de l’enllumenat públic per
un de més sostenible. Aquestes
accions i projectes, i molts d’altres, volen donar un impuls real
a Cardona, per consolidar i fer
créixer la nostra població i sobretot garantit un poble d’oportunitats per a tots i totes.

Tanmateix, volem mostrar la
nostra preocupació per l’estat de la instal•lació esportiva del Camp de vida Activa i per la paralització de la
nova entrada del CEIP Mare
de Déu del Patrocini, per la
qual cosa reclamem al Departament la seva finalització immediata. També volem
mostrar el desacord amb
el procés d’acomiadament
d’algunes treballadores de
la Residència Sant Jaume.
Ens espera un nou any d’incertesa, i per això caldrà
realitzar uns pressupostos
municipals de caràcter social, per tal d’ajudar a pal•liar
la difícil situació econòmica i
social en la qual ens trobem.
Per això, realitzarem des
del nostre G.M. un seguit de
propostes a l’equip de govern, en aquesta línia.
Volem traslladar el nostre
suport i la nostra ajuda a
aquells sectors, i al conjunt
de veïns i veïnes, que estan
patint les conseqüències
d’aquesta crisi sanitària,
econòmica i social. Esperem
que totes les institucions
treballin conjuntament per
no deixar ningú enrere.

Pensem que una eina de treball
com aquesta va molt més enllà
de qualsevol tendència política i
permetria que Cardona tingués
un ens independent on confluís
la professionalitat, la visió social, el mecenatge, els actors
educatius o altri. El govern ja
s’ha compromès a tirar-la endavant i redactar les bases, un
compromís que tots esperem
que doni fruits.
La colònia, el nucli antic, els
possibles projectes al voltant
de l’eix de la Ctra. del Miracle i
la Coromina haurien d’acollir els
plans urbanístics essencials per
a Cardona.
Les decisions d’ara condicionaran el futur del poble, ara mateix
molt incert i que només depèn
que els cardonins hi aboquem
entusiasme, esforç i que el govern sàpiga actuar amb rapidesa.
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Guanyadors del cinquè concurs
de postals de Nadal

Postal de la Marina Gener (categoria 1r-3r)

Postal de l’Anna Márquez (categoria 4t-6è)

Martina Gener, de la categoria de 1r a 3r de primària i Anna Márquez, de la categoria de 4t a
6è de primària, han estat proclamades guanyadores del cinquè concurs de postals de Nadal
d’enguany que convoca l’Ajuntament de Cardona, juntament amb la Biblioteca Municipal Marc
de Cardona.
Gairebé una vuitantena de postals s’han presentat a l’edició d’aquest any, de les quals el jurat,
format per la regidora d’Educació, la directora de la biblioteca i professionals del món de la
il·lustració i el disseny gràfic, ha escollit una persona guanyadora de cada categoria, d’acord
amb les bases.
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