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EDITORIAL
Avançar en la millora del nucli antic ha estat una
prioritat de l'equip de govern des del primer dia. Des
del 2000 s'han fet passos en aquesta direcció a
mesura que les possibilitats financeres ho
permetien. Es va fer l'aparcament de Cal Badia
pensant a treure trànsit del centre i per això el
projecte s'anomenà "Projecte de millora de la
mobilitat del nucli antic". La urbanització i millora de
la plaça del Vall, la porta d'entrada al centre pel Barri
Nou, va seguir un projecte concebut per prioritzar els
vianants. S'ha lluitat aferrissadament fins a obtenir
els ajuts de la Llei de millora de barris, i el "Projecte
de restauració integral del nucli antic" s'està
executant a molt bon ritme tal com va valorar la
comissió mixta Generalitat/Ajuntament/veïns el
passat 11 de juny. S'han portat equipaments al nucli

antic per reactivar el comerç, com el Centre Cardona
Medieval, o per revitalitzar un sector com el Palau
Graells, etc. Però continuar amb un centre ple de
cotxes no és compatible ni amb la seguretat i
tranquil·litat de les persones ni amb la categoria de
conjunt històric que pocs llocs de Catalunya tenen ni
amb la imatge i el valor que es vol donar a la nostra
vila. Al darrere de cada actitud incívica no hi pot haver
un policia. Això ho han descobert les poblacions més
pròsperes i endreçades fa molts anys. El Projecte de
mobilitat del nucli antic, que l'Ajuntament es proposa
tirar endavant amb la participació de la gent, és una
aposta clara de Cardona per la cultura, el patrimoni i
la sostenibilitat, tant econòmica com ambiental.
D'aquesta manera tots en sortim beneficiats.

TELÈFONS D'INTERÈS
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QUÈ HA FET L'AJUNTAMENT EN EL PROCÉS DE
REVISIÓ CADASTRAL?
1. Abans de tot convé tenir clar que el Cadastre
Immobiliari és un registre de l'Estat on es descriuen
les finques rústiques i urbanes. Depèn del Ministeri
d'Economia i Hisenda, que és el responsable de
fixar els valors de les finques. L'Estat utilitza la
informació i els valors del Cadastre per aplicar
diversos impostos: patrimoni (a punt de
desaparèixer), renda de les persones físiques (per
als casos de segona residència), etc., i, per llei,
atribueix als municipis l'Impost de Béns Immobles
(IBI). Ara bé, l'única competència que té
l'ajuntament sobre l'IBI és fixar cada any, quan
aprova les ordenances fiscals, el tipus de gravamen
i res més.
Per tant, l'Ajuntament està tan interessat com els
propietaris que els valors cadastrals siguin justos i
equitatius, i, per tant, que no es castigui fiscalment
la població. No tindria cap sentit el contrari. D'aquí
que des de l'Ajuntament s'hagi vetllat molt de prop
tot el procés i s'hagi ajudat tant com s'ha pogut els
contribuents:
Des de que el Ministeri va decidir fer la revisió
cadastral als cinc últims municipis del Bages que
quedaven, més Manresa (l'última revisió a Cardona
es va fer fa 20 anys), l'Ajuntament ha mantingut una
actitud d'exigència i, alhora de diàleg amb el
Ministeri, mantenint una relació continuada amb els
funcionaris responsables de la Gerència Regional del
Cadastre de Catalunya. Es tractava de raonar, de
fonamentar, de donar arguments per aconseguir
resultats. I “resultats” per a l'Ajuntament volia dir

que 1) la gent fos atesa, 2) que el cadastre sortís el
màxim de bé possible, tenint en compte que sempre
hi ha molt errors i 3) que la revisió de valors fos
l'adequada: aconseguir moderar la valoració
d'alguns sectors, tot i reconeixent que hi ha sectors
correctes i, fins i tot, alguns són baixos.
2. Davant d'un procés molt tancat en el qual la
tramitació ha estat molt ràpida -així ho ha reconegut
el propi Ministeri- i, per tant, amb molts pocs dies de
marge, s'ha intentat i, en bona part, hem aconseguit:
1r) que es respectessin els drets del
ciutadà/contribuent a ser atès i que el Ministeri li
donés la informació per poder-se defensar. No ha
estat fàcil. L'Ajuntament va demanar a la Gerència
Regional del Cadastre que s'ampliés el termini
d'atenció al públic i de presentació de recursos.
L'Ajuntament, per la seva part, ha organitzat un
sistema de col·laboració amb l'oficina que el
Ministeri va obrir a Cardona, amb un dispositiu de 6
treballadors municipals que han buscat i donat
informació, fotocòpies, etc. i han ajudat a formular
les reclamacions.
2n) defensar la gent de Cardona, demanant al gerent
que s'atenguin totes les reclamacions per
qüestions d'errors de superfície, d'usos o altres
(per exemple, si una casa té unes golfes i se li valoren
com a habitatge, etc.). Se li va oferir enviar-li dos
tècnics municipals per ajudar a resoldre aquests
errors; i, d'altra banda, s'han fet informes tècnics
totalment gratuïts, justificant la petició del propietari
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que presenta recurs.
3r) defensar la gent de Cardona demanant al gerent
que revisi aquelles valoracions que afecten tot un
sector i que tenen uns valors molts alts . Amb aquest
propòsit l'alcalde es va reunir amb el Gerent
Regional el 18 de febrer i li va exposar el problema,
fent-se portaveu de les queixes dels veïns centrades
en el centre històric, urbanització Sitjes i zones de la
ctra. del Miracle. A aquesta reunió, atenent la petició
dels veïns, hi va ser present un representant
designat per les AAVV.
4t) pel que fa al centre històric, i atès que la
Generalitat va aprovar definitivament, el 13 de
desembre passat, el Pla especial de protecció del
conjunt històric, es va demanar en aquella reunió
rebaixar els valors del nucli antic, atenent que el Pla
especial imposa un seguit de servituds a les
edificacions del centre històric. El gerent es va
comprometre a aplicar uns coeficients reductors
dels valors per a tot l'àmbit del Pla especial (30%,
20% i 10% segons grau de protecció).
5è) posteriorment, amb data 13 de març,
l'Ajuntament ha formalitzat per escrit la
corresponent reclamació, recollint els compromisos
de la reunió del 18 de febrer referida al nucli antic i,
alhora, també per al sector de la carretera de la
Mina/Mn. Serra Vilaró i Pompeu Fabra, i el sector
grafiat com R33 (ctra. del Miracle/la Pietat, etc.) de la
ponència de valors.
6è) Capítol a part mereix la situació del cadastre de
rústica:
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a) En aquest cas, el Ministeri no ha fet revisió de
rústica, sinó que ha començat a aplicar el quadre de
mòduls de valoració de construccions en sòl rústic.
Això significa que per una Ordre d'Economia i

Hisenda del 2006, els propietaris de construccions de
pagès com granges, coberts, etc. passen a pagar.
Fins ara només pagaven per la casa i la terra.
b) La 1a notícia de com quedava el cadastre de rústica
va ser comunicada a l'Ajuntament el 10 de febrer. Per
tant, en el moment en què l'Ajuntament ha de decidir
el tipus de gravamen de l'IBI de rústica (novembre),
no tenia cap informació i, per consell de l'Organisme
Autònom de Recaptació de la Diputació que és qui té
delegades les competències de gestió de tributs- i
per l'experiència de l'any passat en altres municipis,
es va decidir no tocar el tipus d'IBI.
c) Com que tot el procés anava molt endarrerit, el
Ministeri pretenia abreujar el procediment de
notificació als propietaris de pagès. L'Ajuntament
s'hi va oposar contundentment, però oferint, alhora,
la seva col·laboració. L'alcalde i els regidors
d'Hisenda i Agricultura es van reunir amb els
propietaris de pagès, el 29 de febrer i el 3 de març, i
els van explicar amb detall com havien anat les
coses, quina havia estat l'actuació municipal, i els
compromisos de la Gerència que s'havien
aconseguit. Els funcionaris d'hisenda que es varen
desplaçar pocs dies després varen confirmar els
resultats ben positius de la gestió municipal. Al
mateix temps, se'ls va explicar l'assessorament i
ajut que s'oferia des de l'Ajuntament per fer els
recursos.
En conclusió:
1. L'Ajuntament, pensem que molt acertadament, va
decidir no impugnar la ponència de valors (no hi ha
cap cas de municipi que ho hagi fet) sinó mantenir
una actitud constructiva i, alhora, enèrgica amb la
Gerència del Cadastre. A diferència d'altres llocs,
s'han aconseguit compromisos molt importants.
2. S'ha ajudat la gent tant com s'ha pogut, i s'han

posat els mitjans de l'Ajuntament a disposició dels
propietaris afectats.
3. Finalment, l'Ajuntament deixa constància del seu
compromís d'anar modulant a la baixa, en els anys
propers, el tipus de gravamen d'IBI, tant de rústica
com d'urbana. Quan es va acordar el tipus d'urbana
el novembre passat, es va baixar de l'1,02 al 0,97 per
prudència, però no es tenia la informació necessària;
i pel que fa a rústica, no tenia cap informació, com ja
s'ha dit. Aquest any, quan el Ministeri ja hagi depurat
errors i acceptat els recursos, sabrem com queden
els respectius padrons fiscals i, per tant, estarem en
condicions de poder acordar el tipus d'IBI que resulti
més equitatiu.
També és important informar que, conforme té
establert el Ministeri, en cas que la Gerència del

L'opinió de la regidora
d'Hisenda:
A tot arreu on hi ha revisió
cadastral hi ha molt
errors i molts problemes.
Això s'arrossega des de
sempre i les associacions
de municipis s'ho haurien
de plantejar, perquè no
pot ser que tot un
Ministeri d'Hisenda vagi d'aquesta manera,
contractant les empreses que fan el cadastre des de
Madrid, donant-ho a gent que demostra ser poc
professional i, a més, els del Cadastre de Catalunya
sense ni un duro. El Ministeri està acostumat que els
ajuntaments li paren els cops, quan, en la realitat,
poca cosa hi pots fer. En el nostre cas, puc assegurar
que, a diferencia d'altres llocs, ens n'hem preocupat
molt i Déu n'hi do dels compromisos que hem
arrancat del Cadastre de Catalunya, i ho hem fet amb
transparència i responsabilitat.
Transparència: hem informat puntualment els
portaveus dels dos Grups Municipals de l'oposició, a
mesura que ens anaven donant la informació. També,
en el seu moment i amb el que teníem, vàrem
informar l'Associació d'Empresaris, i vàrem convidar
els veïns a la reunió amb el gerent del Cadastre.
Responsabilitat: plantegem-nos les coses
seriosament: Pots impugnar la ponència?: sí,
d'acord; i ho pots impugnar tot i quan ho has

Cadastre de Catalunya no hagi resolt aquest any els
recursos a temps i procedeixi a liquidar les quotes
d'IBI notificades, retornarà els diners als
contribuents més els corresponents interessos, un
cop acceptats els recursos.
D'altra banda, s'ha demanat a l'ORGT que fraccioni el
pagament de l'IBI 2008. Amb aquesta finalitat, els
contribuents rebran un escrit properament.
L'Ajuntament agraeix la paciència i bon fer dels
contribuents i els reitera el compromís de suport de
l'Ajuntament. D'altra banda, també agraeix la bona
disposició dels funcionaris de la Gerència i de l'ORTG
que han col·laborat amb l'Ajuntament en el transcurs
de tot el procés.

impugnat, què? El galimaties de fórmules que
apliquen per fer la ponència pràcticament només la
saben els que la fan, i aquesta afirmació no és meva,
sinó de professionals que es dediquen a la fiscalitat
municipal i que tenen experiència de molt anys en
revisions de cadastre. Per tant, sempre hi trobaran
justificació. I si vas als tribunals, en el supòsit millor,
quants anys tardaràs? I mentre, t'hi hauràs de veure
les cares. És infinitament més rendible per a
Cardona tractar de convèncer, donar solucions i
arribar a acords; que és el que hem fet.
D'altra banda, quan per llei tocava aprovar les
ordenances fiscals, varem abaixar el tipus d'IBI
sense tenir informació i sense saber com quedaria el
cadastre, passant de l'1,03 al 0,97 (alguns poden fer
demagògia però el cert és que cap grup municipal va
votar-hi en contra). Quan tinguem el cadastre nou
depurat d'errors, podrem prendre decisions per anar
modulant a la baixa el tipus. Aquesta és la nostra
voluntat i així ho hem dit sempre.
L'increment previst d'IBI en el pressupost 2008 és
d'un 12'25%.
Voldria que quedés clar que a l'Ajuntament no li
interessa tenir uns valors de finques molt alts, a qui li
interessa és a l'Estat. La voluntat del Govern
municipal sempre ha estat la mateixa: ser molt
moderats en els impostos, i en tot allò que depengui
de la nostra decisió, seguirem sent-ho.
Cloti Farràs
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El personal de La Caixa amb l'Alcalde, Josep Maria Sala, i el delegat del govern Josep Ramon Mora.

EL PROJECTE D'INTERVENCIÓ
INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC
AVANÇA!
Les actuacions que contempla el Projecte
d'intervenció integral del nucli antic s'estan
executant segons el previst, i ja n'hi ha una de
finalitzada en la seva totalitat: la plaça del Vall.
També està enllestida la urbanització del carrer
d'accés principal a Cal Badia i les obres d'entrada al
Casal de la Gent Gran: tant la urbanització del carrer
com la instal·lació de mobiliari urbà. Ara s'està
treballant en l'obra de millora de la vorera del
carrer Pau Casals, que està sent executada per la
brigada municipal d'obres. Aquestes obres són de
cabdal importància, ja que donaran accés a la nova
àrea d'equipaments de Cal Badia.
Una de les actuacions en la qual es començarà a
treballar en els propers mesos és la remodelació de
la plaça de la Fira. Més enllà de l'embelliment
d'aquesta plaça tan important per a la nostra vila, cal
resoldre tan aviat com es pugui el problema de
filtracions d'aigua que existeix als locals de sota la
plaça: Centre Cardona Medieval i Aimines. Es
convocarà un concurs d'idees per a la reordenació de
la plaça, el qual anirà dirigit a tècnics, per tal que
puguin presentar les seves propostes. El concurs es
farà aquest any 2008, i una de les condicions per a la
gent que s'hi presenti serà que l'execució de l'obra es
pugui fer per fases. Quan es tinguin les propostes
presentades a concurs, es presentaran públicament
per tal que siguin valorades per la gent.
S'està treballant en el condicionament d'espais
urbans històrics, començant per l'arranjament del
carrer Església, de gran importància ja que connecta
amb la zona comercial. Actualment s'està redactant
el projecte, i un cop redactat s'iniciaran les obres.
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Ja han finalitzat els treballs previs a les obres de
consolidació de la muralla del Portal de Sant
Miquel. La muralla des de fa molts anys presenta una
fractura important, agreujada últimament. És, per si
sola, Bé d'Interès Cultural i, per tant, cal evitar que es
malmeti més. S'han fet els estudis que pertoquen:
estudi geotècnic (per determinar l'estabilitat de la
muralla), estudi arqueològic i un estudi de materials.
A partir d'aquests estudis s'ha portat a terme la

redacció del
projecte bàsic i
d'execució, que ha
r e a l i t z a t
l’arquitecte Lluís
Oriols. Les obres
s'iniciaran tan
aviat com es resolgui la sol·licitud de subvenció de la
Direcció General de Patrimoni Cultural, tenint en
compte que cal complir amb tots els requeriments
tècnics d'una obra patrimonial d'aquestes
característiques, el cost del projecte és molt elevat i
sense subvenció no es podria executar. L'Ajuntament
va enderrocar subsidiàriament, per no haver
complert l'ordre el propietari, l'edifici annex que
estava en estat de ruïna i era un perill per a les
persones i per a la muralla.
S'ha obert de forma permanent la segona
convocatòria d'ajuts a particulars. Després de la
concessió de 21 subvencions en la convocatòria 2007,
l'Ajuntament va prendre la decisió d'obrir la
convocatòria d'ajuts de forma permanent. Així,
doncs, ara no hi ha termini i els particulars poden
sol·licitar l'ajut tan aviat tinguin concedida la
llicència d'obres. Fins al moment s'han presentat 5
noves sol·licituds, dues de les quals ja s'han resolt
favorablement.

a la gent, per tal que tothom conegui les alternatives
que s'hi recullen i arribar a un consens sobre quina
és la millor opció. La data de presentació prevista és
el dia 26 de juny, a les 20:15 hores. Un cop decidit
exactament com es distribuiran els espais i quins
usos es donaran al centre, s'encarregarà el Projecte
executiu d'obra. Està previst fer aquest encàrrec
durant l'any 2008 i que les obres del Centre
Cívic/Casal de Joves comencin l'any vinent.

La instal·lació de mobiliari per equipar la nova
biblioteca municipal està en marxa. Hi va haver 8
empreses que es van presentar al concurs públic, i
s'ha adjudicat a l'empresa Biblioteques BCI, SA, pel
preu de 274.265,17€. Tot fa pensar que per al nou
curs escolar les obres estiguin acabades. La
Diputació ja ha tret a concurs intern la plaça de
director/a de la Biblioteca de Cardona.

El dia 11 de juny hi va haver la reunió mixta
Generalitat/Ajuntament i representants veïnals per
avaluar la marxa del Projecte d'intervenció integral
del nucli antic de Cardona.
Les següents dades resumeixen prou bé com es
desenvolupen els ajuts de la Llei de barris a la nostra
vila:
1a convocatòria 2a convocatòria
Sol·licituds d'inscripció

Pel que fa a la restauració del Palau Graells, ja s'han
iniciat les obres, que es realitzaran en dues fases: a)
construcció del dipòsit documental; b) nucli de
construccions vertical.
Tot i que per tenir acabat el futur Centre Cívic/Casal
de Joves encara falten uns anys, ja s'ha posat fil a
l'agulla. Després de portar a terme un procés de
participació per definir els usos del futur
equipament, l'Oficina de Cooperació de la Diputació
de Barcelona va elaborar un Estudi de Programació,
que planteja diverses alternatives constructives per
al futur equipament. Ara, cal presentar aquest estudi

29
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Sol·licituds de subvenció

23

4

Sol·licituds aprovades

21

2

Inici obres

8

3

Finalització obres

5

2

Tenint en compte que gairebé totes les actuacions són
plurianuals, les previsions 2006, 2007 i 2008 s'estan
complint a molt bon ritme, tal com totes les parts varen
estar d'acord a destacar. A maig del 2008, s'han adjudicat
un 87,25 % de les obres previstes, fet gairebé inusual en la
resta de barris del país beneficiats pels ajuts de la Llei de
millora de barris.

LA MOBILITAT AL NUCLI ANTIC DE CARDONA
Un dels grans temes del Projecte d'intervenció
integral del nucli antic de Cardona en el qual s'està
treballant intensament és el Pla de mobilitat del
nucli antic. Existeix, certament, un problema de
trànsit al centre històric, que afecta la seguretat i la
convivència.

“pacificar” el nucli antic i convertir-lo en una àrea de
vianants; b) cal replantejar la circulació al nucli antic
i donar prioritat als vianants; c) a Cardona existeixen
suficients places d'aparcament. Però cal estructurar
i ordenar l'aparcament i eliminar l'aparcament en
superfície que malmet la imatge del nucli antic.

L'Ajuntament de Cardona va encarregar a l'empresa
DOYMO (Desarrollo, Organización y Movilidad) un
estudi de mobilitat del nucli antic, que va fer un
treball de camp de diversos dies, comprovant les
entrades i sortides i els horaris i demanda
d'estacionament i que va ser presentat el dia 21 de
març de 2007. Els tècnics de DOYMO, que han resolt
problemes semblants en infinitat de poblacions de
similars característiques, varen concloure que: a) cal

L'Ajuntament ha manifestat reiteradament que vol la
participació activa de la gent, especialment la gent
del centre, en el procés de decisió. D'aquí que s'ha
portat a terme un intens debat ciutadà sobre aquest
Pla i tothom que ha volgut hi ha participat:
1.El dijous 27 de març es va fer una primera sessió
informativa, en la qual DOYMO va presentar a la
ciutadania les conclusions del Pla de mobilitat i va

7

exposar els criteris tècnics per delimitar les
possibles alternatives a aplicar.
2.El dijous dia 3 d'abril es va fer una sessió de
reflexió i debat en què, a través de quatre grups de
treball dinamitzats per tècnics especialistes en
dinàmiques de grup, la gent va poder debatre i
expressar les seves opinions.
3.Posteriorment, es van plantejar diferents
sessions de treball sectorials: a) el dia 28 d'abril,
amb els grups municipals; b) el dia 6 de maig de
2008, al matí, amb els/les treballadors/es
municipals de l'Ajuntament , c) el dia 6 de maig de
2008, a la tarda, amb la Junta de la Unió de
Botiguers i Comerciants de Cardona.
4.El dia 15 de maig es va portar a terme la sessió de
retorn de les conclusions de tot el procés de
participació desenvolupat, adreçada tant a la gent
que va participar en el debat com a tota la població.
Les conclusions de tot el procés són les següents:
1.Hi ha un consens total que cal pacificar el nucli
antic i que aquest és un factor clau per a la seva
revitalització socioeconòmica. També en la
necessitat de limitar, ordenar i regular l'accés del
trànsit rodat.
2.Pel que fa a la regulació dels accessos rodats al
nucli antic: hi ha acord que cal instal·lar pilones
mòbils en els punts proposats per part de
l'empresa DOYMO. Tanmateix, es demana que
veïnat i botiguers puguin disposar de targetes

d'accés.
3.Pel que fa a la regulació i ordenació dels
aparcaments: hi ha un consens absolut a eliminar
l'aparcament de la Fira de Dalt i a fomentar la rotació
als aparcaments de la Fira de Baix i la plaça del
Portalet. Es destaca la necessitat de cercar noves
alternatives d'aparcament.
4.Pel que fa a la potenciació dels itineraris per als
vianants: la ciutadania valoraria molt positivament la
senyalització dels llocs d'interès cultural i històric i
dels itineraris a realitzar pel nucli antic.
Ara bé, l'Ajuntament no dóna per tancat encara el
procés de participació de la gent en aquest tema.
S'estan valorant detalls i s'han d'acabar de parlar amb
els sectors afectats. Un cop presa la decisió, abans
d'acabar l'any, es procedirà a executar les mesures de
pacificació del nucli antic i aquestes es revisaran en un
temps prudencial, per exemple un any, per tal de
rectificar o esmenar allò que calgui.

LA NOVA SENYALITZACIÓ ORIENTATIVA JA ESTÀ COL·LOCADA, I
PROPERAMENT S'INSTAL·LARÀ LA SENYALITZACIÓ PATRIMONIAL
subvencions, aquest problema s'ha pogut
solucionar, amb la nova senyalització. D'altra banda,
cal informar que s'està treballant en un altre
projecte de senyalització: la senyalització
patrimonial, que indicarà al visitant aquells edificis,
indrets o elements més importants del nucli antic.
Probablement estarà acabat al juny, i s'executarà
abans d'acabar l'any.
A part d'aquesta nova senyalització orientativa i de la
senyalització patrimonial, també hi ha prevista la
instal·lació de dos grans plafons turístics, un a
La senyalització orientativa de Cardona havia quedat
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obsoleta, fins al punt que centres tan importants
com el castell, la Muntanya de Sal o el nucli antic no
estaven senyalitzats. Ara, després d'haver obtingut

l'entrada de Cardona i un al Parc Cultural de la
Muntanya de Sal. També haureu vist, a l'entrada, el
plafó de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya,
de la qual Cardona n'és membre.

L'AJUNTAMENT VA DEMANAR A LA GENERALITAT (PLA ÚNIC D'OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA) SUBVENCIÓ PER A 13 PROJECTES. LA
GENERALITAT HA RESOLT CONCEDINT AJUTS PER ALS SEGÜENTS:
Projectes sol·licitats

Restauració del Palau Graells

Exercici

Pressupost

d’execució
sol·licitat

execució

Subvenció
sol·licitada

Exercici

Subvenció

resolt pel

PUOSC

PUOSC

2008

449.779,03€

292.356,36€

2009

292.356,36€

Consolidació de la Muralla de
Sant Miquel.

2008

74.820,00€

48.633,00€

2010

40.000,00€

Construcció de la Biblioteca
Municipal de Cardona. Fase
adquisició i instal·lació de

2008

324.678,18€

211.040,82€

2008

100.000,00€

2008

447.842,23€

291.097,44€

2011

274.449,81€

2009

101.479,25€

60.000€

de Cardona per destinar-lo a
Arxiu Històric. Fase II: dipòsit
documental.

mobiliari.
Rehabilitació antigues escoles
Escassany: Fase I, Adequació
per

a Escola Municipal

de

Música.
Adequació i Millora de la Xarxa
de clavegueram municipal a la

60.000€

part baixa del nucli de la
Coromina.
TOTAL

1.398.598,69 €

766.806,17€

No s'ha concedit subvenció per refer diverses

la costa a la Coromina. L'Ajuntament ha presentat

clavegueres, canviar la barana de ferro del Portalet,

al·legacions a aquesta resolució.

remodelar la plaça de la Fira o recuperar el camí de

VISITA INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE SOLSONA
Una delegació de l'Ajuntament de Solsona presidida
per l'alcalde Xavier Jounou, acompanyat dels tinents
d'alcalde Martí Abella i Josep Lluís Caelles i del
regidor de Medi Ambient Jordi Fraxanet, va visitar
Cardona el passat 1 de febrer. L'alcalde, Josep Maria
Sala, i les tinents d'alcalde Cloti Farràs i Montserrat
Obradors els varen rebre i mantingueren una reunió
durant el matí, en la qual varen repassar temes de
possible col·laboració, incidint especialment en les

possibilitats de cooperació en medi ambient, cultura,
turisme, així com de ser un lobby de pressió per a
aquelles qüestions que afecten el desenvolupament
del territori. Després de dinar, visitaren el Parc
Cultural de la Muntanya de Sal.
“Volem trencar les barreres que hi hagi pogut
haver històricament entre ambdues poblacions i
establir un marc de col·laboració permanent en el
futur”, afirma el comunicat de premsa. Un dels
temes en els quals s'ha començat a treballar
conjuntament és la recollida de la fracció orgànica, i
en aquest sentit una delegació conjunta d'ambdós
municipis es va entrevistar amb la gerent de
l'Agència de Residus de Catalunya el passat 22 de
maig. Properament, una delegació de l'Ajuntament
de Cardona anirà a Solsona per continuar avançant
en aquest marc de la cooperació.
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GENT GRAN:
1. JA S'HAN LLIURAT A L'AJUNTAMENT ELS
RESULTATS DEL PROGRAMA “MÉS A PROP”,
DESTINAT A DETECTAR LES SITUACIONS DE
LES PERSONES DE MÉS DE 80 ANYS QUE
NECESSITEN AJUDA.
Entre maig i setembre de 2007 es van entrevistar
262 persones majors de 80 anys de Cardona que no
eren en aquell moment usuàries de Serveis Socials i
que residien al seu domicili, i els resultats han estat
els següents:
La majoria se sita entre 80 i 85 anys i descendeix en el
següent grup de 86 a 90. És significatiu destacar que
un 16,50% de les dones té més de 90 anys i només un
9,68% dels homes té més de 90 anys.
El 58% de les persones entrevistades són vídues i un
37% són casades. També cal destacar que es troben
més dones en situació de viduïtat (71%) que els
homes (16%).
Un 25% de les persones entrevistades viu sola,
d'entre elles un 22% són dones i un 3% són homes. El
75% de les persones majors de 80 anys viu amb algú.
Dels que no resideixen amb els fills, la gran majoria
(el 83%) resideix en el mateix municipi i només un
16% viu allunyat dels seus fills. Malgrat tot en
gairebé tots els casos que no viuen junts, el contacte
que tenen és diari.
Pel que fa a la dependència per a les AVD (activitats
de la vida diària), s'observa que un 54% de la població
enquestada és independent, un 18% té una

dependència lleu i la resta té un nivell de
dependència més elevat; cal destacar que hi ha un 4%
que té una dependència total. Les àrees més
afectades són rentar-se i vestir-se.
En relació amb la salut, hem de destacar que el 92%
pren alguna medicació de forma regular i només el
8% no en pren cap. 6 de cada 10 persones perceben la
seva salut com a dolenta o regular i més de la meitat
tenen por a patir caigudes, especialment les dones.

La meitat del col·lectiu entrevistat rep uns
ingressos d'entre 300-600€
, la resta està per sobre,
sent molt pocs els que reben més de 1200€
. També hi
ha una part destacable que cobra per sota dels 300€
o no cobra res. Cal destacar que aquest últims, els
que reben poc o res, són tot dones. Aquesta situació
s'explica perquè pertanyen a una generació on la
dona estava fora del mercat laboral.
En relació a l'habitatge, la majoria el té de propietat
(58%), seguit dels que viuen en règim de lloguer
(32%). No hi ha diferències per raó de gènere. Pel que
fa a l'accessibilitat a l'habitatge, en la majoria dels
casos no és gaire bona, ja que viuen en construccions
del nucli antic i la majoria té escales d'accés al
domicili.

2. LA LLEI D'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
L'entrada en vigor de la nova Llei de dependència
s'ha fet a corre-cuita: s'ha encarregat als
ajuntaments una part de la tramitació d'aquests
ajuts, sense contraprestació financera, i comptant
que sigui el propi ajuntament, a vegades, el que doni
alguns dels serveis. Aquesta situació ha provocat
protestes dels ajuntaments tot i deixant ben clar que
la llei atorga uns drets que són de justícia i que cal
avançar perquè puguin ser realment prestats.
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Des de Serveis socials de l'Ajuntament s'han tramitat

39 sol·licituds: d'aquestes, la majoria han estat
valorades pels tècnics del PRODEP, que és qui
gestiona la nova llei a Catalunya, i un total de 24 ja
tenen el PIA (pla individual d'atenció) que és el
document d'acord entre la família i el treballador/a
social de referència per tal de sol·licitar l'ajut
concret segons el grau de dependència que se li
reconegui. En aquest moment estan obertes les
ajudes per al grau III nivell 1 i 2, i fa poc s'ha obert
termini per al grau II, nivell 2, i progressivament
s'aniran obrint els nivells de menor dependència.

NOTÍCIES DE LA FUNDACIÓ CARDONA HISTÒRICA
La Fundació Cardona Històrica, fundació privada

reserves de la Fundació i suplia el gerent en els

municipal, va celebrar el passat 29 de febrer una

moments d'absència d'aquest.

reunió del seu patronat en què es va aprovar el
pressupost per al 2008, que puja 711.885€
, i entre els
Anna Poza va néixer a Cardona fa 26 anys. És
projectes per a aquest any hi ha:
Diplomada en Turisme (Universitat de Lleida),
Màster en Gestió, Desenvolupament i Marketing
1. Rehabilitar l'edifici de l'antiga fusteria per
turístic (Universitat de Lleida)) i està punt d'acabar la
destinar-lo a bar/cafeteria i botiga: es tracta de
diplomatura en Ciències Empresarials (UOC).
donar un servei que els visitants reclamen i, alhora,
de fer una botiga atractiva i ben situada. Les obres ja
Li demanem: Com afrontes aquesta responsabilitat,
s'estan executant.
Anna?: “amb molta il.lusió i amb moltes ganes de
treballar perquè Cardona continuï sent cada vegada
2. Resultats de l'any 2007: durant l'any 2007, la
més un referent turístic de qualitat, i també em fa
Fundació Cardona Històrica ha portat a terme un

un cert respecte, per la responsabilitat que el

total de 82.703 serveis, comptant les visites al Parc

càrrec comporta”.

Cultural de la Muntanya de Sal, les visites al Centre
Cardona Medieval, les visites guiades al castell i
3.146 tallers i activitats didàctiques.
Les visites individuals varen baixar durant dos
mesos, coincidint amb el moment de crisi del turisme
d'interior. No obstant això, durant el primer
trimestre de 2008, entre el gener i l'abril, hi ha hagut
27.499 visitants al Parc Cultural, les millors xifres
obtingudes mai en aquest període de l'any.

Anna Poza Pedrosa, nova gerent de la Fundació Cardona Històrica

4. La Fundació Cardona Històrica porta a terme un
cicle de conferències sobre arqueologia al nucli
antic. La Fundació Cardona Històrica ha organitzat
un cicle de tres conferències sobre arqueologia al
nucli antic de Cardona, a partir de diversos estudis
sobre edificis patrimonials del centre històric. La
primera conferència va ser a càrrec de l'arqueòleg
Eduard Riu-Barrera (Dissabte 29 de març), que va

3. Canvi de gerent: l'anterior gerent, Albert
Tulleuda, va renunciar al seu càrrec el passat mes de
març. A partir del dia 1 d'abril, Anna Poza Pedrosa és
la nova gerent de la Fundació Cardona Històrica.
L'Anna fins ara era la responsable de la central de

parlar de l'arqueologia i l'arquitectura del Palau
Gòtic de Graells; en segon lloc, Ainhoa Pancorbo Picó
(Dissabte 12 d'abril), també arqueòloga, va parlar de
l'excavació del Casal Rovira, i la tercera conferència
va anar a càrrec de Jordi Morera i Daniel Gutiérrez
(Dissabte 26 d'abril), arqueòlegs que varen parlar de
l'excavació de la carnisseria del Crestó.
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LA POBLACIÓ ITALIANA DE
CORINALDO S'INTERESSA
PER CARDONA
El dissabte 1 de març varen visitar
Cardona l'alcalde de Corinaldo, Livio
Scattolini, i el tinent d'alcalde de
Turisme, Fernando de Iasi. Corinaldo
és una petita ciutat de la província
d'Ancona, prop de l'Adriàtic, que ha
estat declarada la segona població
més maca d'Itàlia. El Sindaco
Scattolini portava una proposta per
engegar un procés de cooperació
tenint en compte la riquesa
patrimonial d'ambdues poblacions. Corinaldo conserva un conjunt murallat de gairebé 1 km. La delegació
italiana anava acompanyada d'una empresària catalana que els va suggerir el nom de Cardona, la Sra. Esther
Jofre.

SE CELEBRA AL CASTELL DE CARDONA “EL DIA DE LES ESQUADRES”
El cos dels Mossos d'Esquadra de la Catalunya
Central va escollir la vila de Cardona per celebrar
el Dia de les Esquadres. El 22 d'abril, varen portar a
terme un acte a la col.legiata, el qual va consistir en
una sèrie de parlaments i reconeixements a
diversos mossos del cos. Hi varen assistir el
delegat del Govern, el president del Consell
Comarcal, el director del Servei Territorial
d'Interior, i l'intendent, l'inspector i
comandaments i membres del cos dels Mossos
d'Esquadra. L'acte va ser presidit per l'alcalde,
Josep Maria Sala.
L'alcalde, en el seu discurs, després d'agrair al cos dels Mossos d'Esquadra que escollís la nostra vila per
celebrar la seva festa, els va encoratjar a seguir treballant per assolir nous reptes i els va dir: “jo us animaria,
des d'una població petita com és la nostra, que, des de l'exigència personal de formar-vos, d'estar cada dia més
preparats, més formats, perquè els enemics de la llei i de la convivència cada dia utilitzen recursos més
sofisticats, estigueu més a prop de la gent. Certament les gran ciutats necessiten una presència policial
considerable, però la resta de país també, Als petits pobles, on no hi ha grans problemes, convé tallar d'arrel les
espurnes que surten, per evitar el foc. Tot és prou important per a la convivència i el progrés del nostre país”. En
acabar va lliurar una peça de sal a l'intendent cap de la Catalunya Central.

ENTRA EN FUNCIONAMENT EL PLA DE MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC AMB MANRESA
En el marc de la constitució del Consorci de Transport públic de l'àrea de Manresa en el qual l'Ajuntament té
previst participar, s'ha engegat el Pla de millora del transport regular de viatgers que suposa un augment
considerable de la freqüència de viatges: gairebé cada hora excepte caps de setmana. El servei té parada a la
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Coromina, a les Colònies Manuela i al polígon industrial La Cort.

JA ESTÀ EN FUNCIONAMENT EL
NOU PORTAL DE LES ENTITATS
DE CARDONA
L'Ajuntament de Cardona, comptant amb el suport de
la Diputació de Barcelona, ha engegat el projecte El
Portal de les entitats de Cardona, que es va
presentar públicament el passat 11 d'abril.
És una iniciativa que pretén ajudar el món associatiu
de Cardona. El Portal permet difondre les
experiències innovadores i els àmbits de debat de

qui vulgui adherir-s'hi, només fa falta realitzar un
senzill curs de formació del qual properament se'n
realitzarà una segona edició.

l'associacionisme, oferir i intercanviar recursos
tècnics i d'informació per al sector de
l'associacionisme, i afavorir la utilització de les TIC
en el sector estimulant la creació de portals
associatius municipals. El Portal és obert a tothom

Des de l'enllaç www.entitats.diba.cat es pot accedir
al Portal de la província i des de
www.entitatscardona.cat es visita directament el
Portal de Cardona.

LES ESCOLES VERDES DE CARDONA
VISITEN EL MEANDRE DE LA COROMINA I
HI PLANTEN 10 ARBRES
El dia 27 de març de 2008, al matí, les Escoles Verdes
de Cardona (CEIP Mare de Déu del Patrocini, Llar
d'Infants Aliret i CEIP Joan de Palà) varen realitzar,
una vegada més, una actuació conjunta per tal de
donar a conèixer el programa. En aquesta ocasió
varen visitar la Coromina, on varen observar i
participar en la recuperació del meandre del riu
Cardener.
L'alumnat i el professorat del CEIP Mare de Déu del
Patrocini es varen desplaçar amb autocar fins a
l'escola Joan de Palà. Allà, grups de nens i nenes dels
diferents cicles els varen ensenyar l'escola i el poble,
fent camí cap al meandre. Una vegada situats al
meandre, varen poder veure per on surt l'aigua, com
s'ha enjardinat la zona, quin mobiliari s'hi ha
col·locat...

respectar la natura i un del CEIP Mare de Déu del
Patrocini que va llegir un poema de Josep Cardona.
Més tard, es va lliurar als representants de les tres
escoles i a l'Ajuntament un quadre commemoratiu de
la trobada. En aquest quadre es pot veure el "salat
blanc", planta que han introduït als jardins de les
escoles com a exemple de planta típica de sòls salins
com el de Cardona. Finalment, les AMPA van oferir
un esmorzar i cada cicle va realitzar una caminada en
funció de l'edat de l'alumnat.
Els nens i nenes de la llar d'infants Aliret van

Després, representants de totes les parts implicades
(alumnes, mestres, les AMPA, Ajuntament…) varen
plantar 10 pollancres. Seguidament tothom es va
traslladar al camp de futbol. Després d'un petit
parlament del Sr. Alcalde, Josep M. Sala, van ser dos
alumnes els que van parlar: un nen de l'escola Joan
de Palà que va llegir un manifest encoratjant-nos a

realitzar activitats a l'escola: explicació d'un conte en
què "el blauet" (la seva mascota) estava molt content
de trobar-se el riu amb l'aigua neta, observació del
"salat blanc" i un esmorzar saludable. Una mare va
assistir a l'acte del meandre en representació de la
llar d'infants.
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QUE LA VALL SALINA SIGUI DECLARADA PATRIMONI
DE LA HUMANITAT PER PART DE LA UNESCO
Des de fa temps, experts en l'estudi de la Vall Salina i,
de manera significada, el professor Josep Maria
Mata de la UPC es manifesten en el sentit de
considerar la Vall Salina com a candidata amb prou
possibilitats per assolir el reconeixement de la
UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat.
L'Ajuntament és molt conscient del seu valor, però,
al mateix temps de les dificultats per aconseguir-ho,
ja que el procés és llarg: hi ha una llarga llista
d'espera de les diferents Comunitats Autònomes per
presentar a l'Estat i, d'altra banda, Espanya és el
segon estat amb més llocs/monuments declarats
Patrimoni de la Humanitat.
Tot el procés, a més de ser llarg en el temps, i incert,
és molt costós en diners. Ara bé, cal estudiar les
possibilitats reals i cal sumar tots els suports
possibles. En aquest sentit, el passat 6 de febrer, es
van reunir a l'Ajuntament representants d'una
desena d'ens, entre els quals hi ha la Direcció
General de Medi Natural de la Generalitat, la Direcció

General d'Energia i Mines, la Societat Espanyola per
a la Defensa del Patrimoni Geològic i Miner, la Unió
Mundial per la Natura, el Consell Internacional de
Monuments i Espais (ICOMOS), el Museu de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya, l'Institut Geològic de
Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Es va fer una valoració molt positiva de l'esforç
mancomunat de les institucions, Ajuntament i
Generalitat, i empreses que formen part de la
Comissió de Seguiment de la Problemàtica de la Vall
Salina, especialment de l'Ajuntament, amb la
perspectiva de recuperar, un cop explotada la
terrera vella, la vall en les millors condicions
possibles. Accions com aquesta són fonamentals per
emprendre amb èxit el camí per aconseguir el
reconeixement de la UNESCO. Ara bé, l'Ajuntament
ha deixat clar que el més important és treballar per
la recuperació de la Vall Salina, amb independència
dels títols que pugui aconseguir.

DIADA DE SANT JORDI:
1. Conferència sobre Marc de Cardona.
L'Ajuntament ha tingut coneixement de la
investigació del professor Teodoro Martín, de
Madrid, sobre la figura fins fa poc desconeguda de
Marc d'Orriols, un frare Jeroni del segle XVI, conegut
com a Marc de Cardona, que va dissenyar els jardins
del Monestir d'El Escorial, Patrimoni de la
Humanitat. Aprofitant la Diada de Sant Jordi, es va
convidar el professor Martín perquè expliqués les
seves investigacions. Fill de menestrals, Marc de
Cardona va ser un home del Renaixement,
polifacètic, que va destacar com a jardiner reial
(l'emperador Carles V el va anar a buscar al Monestir
de la Murtra, per fer els jardins d'El Escorial i Yuste),
músic, enginyer, etc. El Diccionari de la Reial
Acadèmia de la Història inclourà el nom d'aquest
il.lustre cardoní.
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2. Exposició de la Carta de Poblament. La Carta de
Poblament de Cardona porta data del 23 d'abril de
986. Des de l'any passat, el dia de Sant Jordi s'exposa

FOTO CONFERENCIA
TEODORO MARTIN

aquesta joia documental i històrica al saló de
sessions de l'Ajuntament. Aquest any, com sigui que
l'Ajuntament havia adquirit en subhasta un
document de l'any 1321 pertanyent a Hug de
Cardona, es presentà també aquest pergamí que
passarà a enriquir l'Arxiu Històric de Cardona.
3. El concert de la Coral Arioso d'Orthez, del Béarn
francès. En el marc de les relacions amb Saliés-deBéarn, la Coral Arioso va delitar la gent que gairebé
omplia l'església de Sant Miquel, amb el seu
repertori de cançons populars i religioses franceses,
catalanes, italianes, irlandeses i sud-americanes.

EL CICLE DE MÚSICA SACRA A LA
COL·LEGIATA ARRIBA A LA QUARTA
EDICIÓ
Enguany s'ha celebrat la quarta edició del Cicle de Música
Sacra, que mica en mica es va consolidant com un referent
dins l'oferta de festivals musicals de Catalunya. Es varen
presentar tres concerts a la col.legiata del Castell, els dies 8,
15 i 23 de març. En primer lloc es va presentar La Missa Brevis,
de Benjamin Britten, a càrrec del cor infantil Amics de la Unió,
acompanyats de Vicenç Prunés a l'orgue i de Josep Vila a la
direcció; el segon dia, els assistents varen poder gaudir dels
Himnes i pregàries a la Verge Maria, a càrrec del cor de noies
Nàiades, acompanyades del piano de Núria Serrat i amb Buia
Reixach a la direcció; el darrer dia del Cicle es va poder gaudir
de la música de Lídia Viñés al violí barroc, de Coen Engelhard a
la viola de gamba i d'Eva del Campo al clavicèmbal, que varen
interpretar Les Sonates del Rosari.

Foto quarta edicio del cicle

Cal significar que la crítica més destacada ha valorat molt positivament aquests concerts; al Regió 7, Oriol Pérez
i Treviño destacava que “el cicle demostra una coherència que no sempre es troba en altres programacions
culturals de la comarca (...) s'ha de poder valorar la cultura per la qualitat, i per això cal encoratjar iniciatives
com aquesta de Cardona”, mentre que a La Vanguardia, el prestigiós crític Jorge de Persia manifestava “Feliz
intento el del Ayuntamiento local en la imponente joya románica de la Canónica de Sant Vicenç de Cardona...”.

ACTIVITATS DE MUSICANT:
L'escola municipal de música Musicant porta a terme un alt
nombre d'activitats, entre les quals destaquem les més
recents, la Primera trobada de guitarra clàssica a Cardona,
que va tenir lloc el passat 9 de març a la col.legiata del
Castell i va comptar amb la participació de 13 escoles de
música, i el concert La història de la Bruixa Safrà, del dia 19
d'abril, una cantata per a cor infantil i conjunt instrumental
a càrrec dels alumnes de l'escola municipal de música i
dansa d'Esporles (Mallorca) i de l'escola municipal de
música Musicant de Cardona.

PRESENTACIÓ DE LES ACTES DE LA PRIMERA TROBADA INTERNACIONAL
D'ARQUEOLOGIA DE L A SAL (2003)
Al saló de sessions de l'Ajuntament, el passat 9 de febrer,
l'arqueòleg Alfons Fíguls i Alonso va exposar la
importància de les aportacions d'aquesta trobada
internacional, i va acabar fent un recorregut amb imatges
de les diferents excavacions que s'han fet a la Vall Salina,
tot significant la importància d'aquesta Vall en el món de
l'arqueologia de la Sal. L’alcalde va felicitar tot l'equip pel
seu treball i resultats, i els va animar a continuar
investigant un tema tan important per a Cardona.
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LA OPOSICIÓ PREGUNTA AL GOVERN:
PLE ORDINARI DE GENER

que s'estava treballant a buscar nous emplaçaments
per aparcar, cosa que, com tothom sap, és difícil.

En el Ple ordinari de gener, el Grup Municipal d'ERC
va preguntar sobre: 1) el Pla de mobilitat del

2) la manca de senyalització un cop acabades les obres

municipi, en concret, com seria el debat de

de la variant de la Coromina. L'alcalde li contestà que

participació ciutadana, esmentat per la tinent

ho traslladarà a la Direcció General de Carreteres.

d'alcalde Cloti Farràs en el ple anterior. Tot seguit
es queixà que s'haguessin posat pilones a prop de la
corba de Santa Llúcia per decisió unilateral de
l'Ajuntament, cosa que aguditzà el problema de la
manca d'aparcaments. També interpel·là sobre el
fet que s'adjudiqui a una empresa privada la
instal·lació de la maquinària de l'aparcament de
Cal Badia, la qual cosa, junt amb unes paraules de
l'alcalde referides a una possible adjudicació a un
concessionari, afirmà que “dóna a entendre que
l'aparcament de Cal Badia serà privat així com

El Grup Municipal Socialista, i en el seu nom el senyor
Jordi Casas, va plantejar: 1) el tema dels aparcaments,
que va retirar després d'haver-se debatut. 2) l'incendi
del local de Cal Obiols, demanant què té previst
l'Ajuntament en actes vandàlics, el perill que havia
suposat per als veïns, i es va queixar de la poca
assistència municipal. L'alcalde li contestà que la
seguretat ciutadana és competència del Mossos, que
malauradament es fa molt difícil impedir delictes
contra la propietat, i pel que fa al risc, suposava que

també les suposades zones blaves”.

l'activitat reunia tots els permisos i condicions. Per la
seva part, la senyora Farràs va intervenir per

Li contestà l'alcalde dient que pel que fa a les
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manifestar que ella s'havia ofert per assessorar-los

pilones, hi ha qüestions estrictament tècniques i de

en el que calgués; 3) com estaven i quan acabarien les

seguretat: mantenir aquella situació era de

obres d'accés a Cal Badia, perquè és una zona molt de

vergonya, ni els veïns podien entrar a casa ni podia

pas cap al Casal d'avis. L'alcalde li contestà que l'obra

passar la gent, i no cal ni pensar amb cadira de

avança correctament i que aviat acabarà; com tota

rodes o un cotxet. Sobre l'estudi de mobilitat, ja

obra, causa molèsties, però que aquell és un indret

presentat públicament l'abril del 2007, l'alcalde
digué que no era la proposta de l'equip de govern,
no era una proposta política, sinó un estudi tècnic,
que se sotmetrà a la consideració de la gent
mitjançant un programa de participació que portarà
l'empresa Indic, durant el qual tothom podrà
expressar-se i opinar lliurement en qüestions com
si hi ha d'haver zones blaves o no, etc. Respecte al
tema de gestió de l'aparcament de cal Badia,
l'alcalde li recordà al senyor Palà les formes de

que permet l'entrada per Pau Casals.

En el Ple ordinari de març, ERC va demanar com
s'havia arribat als valors cadastrals. La Sra. Farràs li
va respondre diferenciant la rústica, en què no hi ha
hagut revisió cadastral sinó que el Ministeri ha
començat a aplicar una ordre del 2006, de la urbana.

gestió d'un servei públic, i referint-se al cas concret

Pel que fa a la urbana, la regidora li recorda el que ha

PLE ORDINARI DE MARÇ

de Cal Badia, tenint en compte que darrerament

explicat puntualment als grups de l'oposició: els

s'ha rebut una subvenció per a la maquinaria, això

valors surten del Ministeri, que ho ha encarregat a una

feia replantejar la idea primera de donar-ho en

empresa de Vigo, adjudicatària de tot un seguit de

concessió: “aquí no s'està privatitzant res, es tracta

municipis. D'altra banda, s'han mantingut reunions

de trobar la millor forma de gestió d'un servei

amb la ponent de la ponència de valors del Cadastre de

públic”, digué l'alcalde, afegint-hi que, a hores

Catalunya, facilitant-li la informació que precisa:

d'ara, fer una afirmació així és inconcebible; i va

situació urbanística, tipus de construcció, etc. Al

posar d'exemple la recollida d'escombraries, que
fa una empresa concessionària, i no per això deixa
de ser servei públic. L'alcalde acabà manifestant

mateix temps se li ha donat informació avalant que la
situació de preus de mercat de Cardona no és la que
apliquen arreu. La ponent aplica uns paràmetres en

funció d'una normativa que alhora pondera amb les

tipus. L'alcalde manifesta que si bé el tipus de

transaccions que s'han fet a Cardona últimament.

gravamen és alt respecte a altres poblacions,

Per poder moure els valors fixats del nucli antic, els

Cardona té en canvi una recaptació menor que

vàrem donar una sortida: que tinguessin en compte

aquestes altres poblacions i reafirma que, en funció

el Pla especial de protecció del nucli antic, que

de com quedi el padró, es rebaixarà el tipus.

acabava de ser aprovat per la Generalitat. D'altra
banda, digué la regidora: “ara hem ajudat la gent a

El Sr. Palà demana que la baixada sigui adient i

fer els recursos, ara hem de veure com els resolen,

responsable. L'alcalde li contesta fent una llarga

també en aquest sentit els hem proposat ajudar-los”.
El Sr. Palà pregunta: quina serà la postura de l'equip
de govern d'aquí al final de legislatura respecte el
gravamen ? La Sra. Farràs li contesta que el tipus
actual és alt perquè és producte que durant 20 anys
no s'havia tocat el cadastre i, per tant, cada any
s'apujava per poder mantenir uns serveis mínims;
que, com han dit moltes vegades, quan es coneguin
els resultats del nou cadastre, s'aniran ajustant els

exposició sobre l'acurada administració de les
despeses que es fa des de l'Ajuntament. El Sr. Palà li
respon que hi està d'acord però que cal buscar
polítiques adequades, des del POUM, perquè
Cardona creixi dins d'un límit. L'alcalde li contesta
dient que comparteix l'objectiu d'un creixement
harmònic i equilibrat, i que faran tot el possible per
aconseguir-ho encara que és un repte molt difícil.

JA ESTÀ EN FUNCIONAMENT LA DEIXALLERIA
MUNICIPAL DE CARDONA
Des del passat 1 de març que està en funcionament la
nova deixalleria municipal i cal dir que fins al
moment hi han anat un nombre considerable
d'usuaris. El passat mes de març van anar 93
persones a la deixalleria, mentre que durant l'abril hi
han anat 132 usuaris. En els dos mesos coincideix
que els dies en què va més gent a la deixalleria són el
dimarts i el dissabte, i que la tipologia d'usuaris són
majoritàriament particulars.
Pel que fa a les entrades de residus, al mes de març
n'hi va haver 212, mentre que a l'abril n'hi ha hagut
348. D'aquests residus, al mes de març el volum més
alt va ser en metalls (21,7% de les entrades), seguit
de mobles (13,21%) i fustes (12,26%), mentre que al

mes d'abril, la major part dels residus ha correspost
a metalls (20,69%), seguit de paper (15,80%) i plàstic
(12,93%).
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50È ANIVERSARI DE LA
CREU ROJA
Que una entitat de la nostra vila compleixi 50 anys
ja de per si és una bona notícia; en el cas de la Creu
Roja de Cardona s'hi afegeix, a més, el mèrit que
suposa que generacions de cardonins hagin
aportat dedicació i un treball especialment
solidari i compromès amb la gent com el que fan
els voluntaris de Creu Roja. Els actes del 50è
aniversari varen ser molt concorreguts: una
exposició explicava el treball d'aquests 50 anys de
la Creu Roja a Cardona; aquí cal destacar la
participació activa dels alumnes de les escoles de Cardona, i en un acte a la plaça de la Fira es va fer lliurament
de diversos premis als alumnes participants. La festa es clogué amb un aperitiu i un ball. Els actes foren
presidits pel president de Creu Roja Barcelona, Josep Quitet i Torner, la tinent d'alcalde de Benestar Social,
Montserrat Obradors, i el president local, Francisco Ruiz.

ARRANJAMENT DE CAMINS
RURALS

L'Ajuntament ha aprovat una despesa de 337.153,91€
amb destí a arranjar camins de la xarxa viària rural. Es
portaran a terme les següents reparacions: camí des del
Vilar Rural a Fontelles del Mas, camí de les Hortes (tram 1
i 2), camí de la Torre del Castellet a la palanca de
Valldeperes, camí de Fontelles del Mas al restaurant el
Violí, camí entre el camí de Coma i el camí de la Vall de
Nyítols.
Ja s'ha subministrat grava als següents camins: del Mujal a la Lloreda fins a Divins, una part del camí de Guals,
un tram a la Serra de Su, el camí de la Costa de Segalers, el camí de la capella del Remei, de Cal Violí fins a Sant
Cristòfol, el camí de les Rovires, el camí de Guitart fins al Llobató, el camí de Serrateix a Cal Sastre i de la
carretera del Miracle al Guix.

PREVISIÓ DE NOU DIPÒSIT D'AIGUA AL BARRI DE TRESSERES, PER CAS D'INCENDI

S'ha aprovat el projecte de construcció d'un dipòsit d'aigua per valor de 20.148,81€
i s'ha sol·licitat la
corresponent subvenció a Departament de Medi Ambient i Habitatge. Si aquesta subvenció es fa efectiva, es
construirà a la zona de Cap de Bocs, del Barri Tresseres, i servirà per abastir d'aigua en cas d'incendi.

MOR JAUME ROVIRA
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El passat 6 de març va morir Jaume Rovira i Espuga, pare de la regidora Sílvia Rovira i sogre del regidor Jordi
Casas. En l'acte de la sessió ordinària de l'Ajuntament del mes de març en el qual no varen poder assistir
ambdós regidors per causa de tan sentida pèrdua, l'alcalde va fer constar en acta el condol de l'Ajuntament als
dos regidors i a la seva família.

QUÈ OPINIEN ELS POLÍTICS SOBRE LA
MOBILITAT AL NUCLI ANTIC?
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
El govern municipal de CiU es va comprometre a la
revitalització del nucli antic i ho estem fent. Una de
les mesures que s'havia de prendre era regular
l'entrada de vehicles fent possible que la gent pugui
anar amb seguretat pel carrer, especialment la
gent gran; que les mesures que s'adoptessin
ajudessin el comerç, que els veïns no tinguessin
problemes per entrar i sortir i que el conjunt
històric adquirís l'entorn de pau que el visitant
valora. Amb aquestes premisses es va encarregar
un estudi tècnic a una empresa amb molta
experiència: Doymo, i els primers resultats els va
lliurar fa un any, i foren presentats a la gent l'abril
del 2007.
L'estudi és prou clar i sòlid per poder prendre
decisions. Ara bé, sempre hem procurat que la gent
participi i pugui dir la seva. Per això hem engegat un
llarg procés de participació ciutadana,
encarregant-ho a Indic, una consultora
especialitzada en participació que en el seu
moment va venir contractada per la Diputació. Indic

ha fet una bona feina: tothom qui ha volgut hi ha pogut
participar i ho ha pogut fer d'una manera totalment
lliure, perquè en les reunions o tallers no hi havia
ningú de l'Ajuntament. Ara, amb els resultats de la
participació ciutadana, que s'han retornat explicantlos a la gent el passat 15 de maig, l'equip de govern
acabarà de valorar costos i polir detalls, amb la
perspectiva que abans d'acabar l'any pugui començar
a funcionar el Pla de mobilitat.
Una cosa ha de quedar molt clara, el govern municipal
sospesa l'interès de tothom: veïns, comerciants,
ciutadans en general, especialment la gent gran,
visitants, la imatge que dóna i que ha de donar el centre
històric posant en valor l'entorn patrimonial del
centre. Ens pertoca a cadascú fer un esforç
d'adaptació inicial, però crec que el resultat és
infinitament millor per a tots si tenim un centre
pacificat de vehicles.
Cloti Farràs, portaveu de CiU

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Analitzant detingudament la proposta d'un Pla de
mobilitat per al municipi de Cardona, des del Grup
Municipal del PSC veiem que l'objectiu prioritari
d'aquest Pla consisteix a treure i limitar les ja
poques zones d'aparcament, de les quals disposem
tots els cardonins/ines; és a dir, més que un Pla de
mobilitat, és un “pla d'aparcabilitat”.
El Pla de mobilitat presentat no s'ajusta a la realitat
econòmica i social del poble de Cardona.
Difícilment creiem que les noves disposicions
dissenyades en el Pla siguin impulsores d'un
desenvolupament econòmic dins l´àrea comercial
del nucli antic; a més, la supressió d'aparcament i
la limitació mitjançant zona blava de pagament de
les zones properes del nucli comercial poden tenir
un efecte negatiu envers el petit comerç cardoní.

El muntatge de control disposat en el Pla, mitjançant
pilones abatibles, obertura de pas amb targetes
electròniques, parquímetre de pagament per a les
zones blaves, etc., són d'un elevat cost que, a més de
ser difícils d´assumir per les arques municipals, són
un gravamen més per a l'economia de tots els
cardonins/ines que, en definitiva, seran els usuaris
habituals d'aquests serveis.
D'altra banda, som conscients i sensibles amb la
necessitat de controlar i regular el trànsit per
l'interior del nucli antic. És evident la tranquilitat i la
seguretat de poder passejar i gaudir de l'entorn que
ens envolta sense estar pendents dels perills que
suposa la circulació de vehicles pels carrers del poble.
Complint estrictament amb la senyalització existent
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actualment s'aconseguiria normalitzar el trànsit
rodat i s'evitarien els aparcaments il·legals; per la
qual cosa, des del grup municipal del PSC, demanem
la màxima implicació de l´equip de govern i dels
cossos de seguretat responsables a fer complir el
reglament respecte als senyals de circulació.
Així mateix, amb la finalitat de millorar la disposició
d'aparcaments propers al centre comercial de
Cardona, per tal de facilitar l'ús a tots els
cardonins/ines en les seves compres habituals,
sol·licitem el marcatge de zona blava de rellotge (no
de pagament) a tota la plaça de la Fira, evitant així el

col·lapse actual en els aparcaments més propers al
nucli antic per a usuaris que deixen el seu vehicle
durant llarg temps.
Per finalitzar, el nostre compromís a treballar per
millorar les condicions dels ciutadans envers la vía
pública; per una banda, garantint la seguretat i el
benestar de totes les persones que vulguin recórrer
a peu la vila de Cardona i, d'altra banda, cercant
noves zones d'aparcament i millorant i condicionant
la senyalització viària, per tal d'afavorir els ciutadans
que utilitzin vehicles motoritzats.
Jordi Casas, portaveu del PSC

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
La necessitat d'encarar el problema de la mobilitat
era una llarga reivindicació que el Grup Municipal
d'Esquerra-Cardona feia des de fa temps. Calia
emprendre un debat seriós i obert sobre un tema de
gran importància per el conjunt dels cardonins, i així
ho vam plasmar en el nostre programa electoral i
reiteradament ho hem anat manifestant a l'equip de
govern, també a la població mitjançant el nostre
Butlletí (art: la mobilitat, una assignatura pendent).
Celebrem que l'equip de govern hagi posat fil a
l'agulla, contractant una empresa especialitzada, i
que ara ja tinguem també sobre la taula les
conclusions de les Jornades de Participació
Ciutadana.
Esquerra-Cardona comparteix amb els experts i els
ciutadans la necessitat de tancar al trànsit els
principals carrers del nucli antic i dels espais Fira de
Dalt, placeta del Vall i la plaça del Mercat. Cardona és
un poble amb un gran valor patrimonial que cal
conservar i aquestes mesures són adequades per
reduir sorolls i riscos, alhora que es guanya en
qualitat i benestar per a tots els vianants.
Tot i així, davant la manca de consens en els grups
representatius de la participació ciutadana i entre els
comerciants, apostem pel manteniment de la Fira de
Baix com a zona d'aparcaments amb una regulació
temporal tot i que caldria reduir-ne el nombre, i amb
l'objectiu que a mig termini sigui, també, passeig per
als vianants. Els dies festius i caps de setmana, la Fira
ha de quedar lliure de vehicles.
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Pel que fa a les zones blaves proposades per
l'Ajuntament: plaça de la Fira i plaça del Portalet,
nosaltres defensem una regulació temporal, amb
limitació horària, sense necessitat que siguin zones de
pagament. D'aquesta manera es garanteix la mobilitat

dels vehicles, i s'afavoreix el comerç de proximitat. Som
conscients que per dur a terme tot això cal una actuació
responsable i compromesa de tots els agents implicats,
especialment de la Policia Local.
Davant la manca d'aparcaments que pateix la nostra vila,
manifestada al Consistori reiteradament, EsquerraCardona proposa:
1-Reestructurar la zona de la corba de Santa Llúcia. Cal
reorganitzar i adequar les voreres i l'espai dels
aparcaments.
2-Adequar l'espai situat des de la carretera del castell
fins a prop de l'actual Oficina de Turisme.
3-Adequar la zona del costat del Camp de FutbolCarretera de la Mina per a aparcaments d'autocars.
4-Valorar la possibilitat d'habilitar l'esplanada situada a
sobre de l'aparcament de Cal Badia.
5-La plaça de davant de l' Institut i del Centre d'Atenció
Primària.
6- Condicionar aparcaments al passeig Mossèn Joan Riba
, davant l'entrada al CAP i l'espai de darrera l'antiga
Escola Nou Camí.
Esquerra es manifesta totalment en contra del futur
aparcament de darrera les piscines i el camp de futbol.
Considerem que és del tot inviable. Es tracta d'una zona
amb una forta inestabilitat del sòl, allunyada del centre
del poble i en la qual caldria fer una forta inversió per
adequar-la.
Des d'Esquerra-Cardona creiem que hi ha solucions
viables sense gravar més les butxaques dels cardonins i
que cal, si convé, reestudiar-les amb cura per cercar el
major consens possible, sense perdre de vista que el més
important és el benestar de les persones.
Joaquim Palà, portaveu d'ERC

NÚRIA GINER.
DIRECTORA DE LA
RESIDÈNCIA SANT
JAUME.
amb ells... i creen molt bon ambient, i el
més bonic és que ells són els primers que
vénen encantats, i amb molta voluntat de
fer coses. És molt important que la gent
jove aprengui a respectar la gent gran,
Des del mes de desembre de 2007, la Núria Giner és
la directora de la Residència Sant Jaume. Ella és
Assistent Social de formació, s'ha especialitzat en
gestió de residències i té l'experiència professional
de treballar fins ara a la Residència-centre de dia
de Solsona.
Com valores el paper de la Residència Sant Jaume
respecte al poble de Cardona?
La Residència Sant Jaume és un recurs
importantíssim per a la població de Cardona, ja que
la gent que no té família, o amb problemes de salut
està ben atesa i pot continuar fent la seva vida. És
primordial, perquè si no la gent gran no tindria on
anar; a més, a Cardona, no hi ha ni sociosanitari ni
hospital, només el CAP, i amb la Residència molta
gent que hauria d'anar a Manresa es pot quedar al
poble.
Penso que, fins ara, la implicació del poble amb la
residència és molt bona. Sempre hi ha voluntaris
que porten regals, els nens i nenes de l'escola de
música i la gent del Casal de la Gent Gran vénen a
cantar; per Nadal varen passar els reis, que ens van
portar un obsequi de part de l'Ajuntament; tenim
voluntaris que vénen a ajudar a donar el menjar als
més dependents, gent que ve a passejar avis, a
jugar a cartes... Aquí hi ha molt moviment, és una
residència molt rica, que està totalment integrada
al poble, forma part de la vida col·lectiva de
Cardona.
Totes les tardes, per exemple, vénen dos nois, que
són els que fan la catequesi de confirmació, i fan
passejar els avis, els fan pintar, caminar, parlen

perquè hi ha molta gent que no ho fa, que
no els respecte i no els valora.
Quantes places hi ha a la Residència? En falten?
Hi ha 60 places de residència i 10 de centre de dia, i està
pràcticament ple, només queden 3 places de centre de
dia i una plaça de dona de residència. Jo crec que el
nombre de places és suficient per atendre la demanda
de Cardona, i no hi ha un dèficit de places; de fet, no hi
ha llista d'espera i la gent va entrant a mesura que es
sol·licita. De les 60 persones que hi ha a la residència,
només 7 o 8 són de fora de Cardona. Tot i que s'accepta
gent que no sigui del poble, es prioritza la població de
Cardona, que, per decisió del Patronat de la
Residència, paga una quota més reduïda.
Com funciona la Residència? Com us organitzeu?
A la planta baixa hi ha les persones més autònomes,
que tenen un menjador per a ells, i fan activitats matí i
tarda, amb la fisioterapeuta, l'animadora, l'assistent
social o el psicòleg. La gent amb més demència, que no
té capacitats cognitives, és a la planta 2, que és una
galeria, amb una saleta d'estar que està tancada, i no
poden entrar i sortir sense que els acompanyi algun
familiar o algun treballador. Tenen una atenció més
personalitzada i hi ha unes activitats concretes per a la
gent amb demència.
Tenim tots els professionals necessaris per fer
funcionar una residència: els tècnics, el psicòleg, la
treballadora social, l'animadora, la fisioterapeuta, la
responsable higienico-sanitària (la Ulpiana, la
“hermana superiora”) que és la que gestiona tot el
tema de metges i estat de salut, amb la supervisió de la
doctora Farràs que és la responsable mèdica i qui
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pauta els criteris a seguir en medicació
farmacològica, de tractaments, dues infermeres,
dues administratives, la direcció, quatre persones de
neteja, 15 auxiliars, etc. Hi ha 33 treballadors fixos
que treballen a la residència, i la veritat és que hi ha
molt treball en equip.
La Residència funciona 24 hores al dia, 365 dies l'any,

les auxiliars feien dues funcions a la vegada,
d'auxiliars i de neteja, i ara s'ha separat, hi ha la gent
que només fa la neteja, i les que només fan
d'auxiliars. Hem intentat definir i pautar ben bé les
funcions de cadascú i, sobretot, que sempre sigui la
mateixa persona la que aixeca els mateixos avis, qui
els neteja, ja que així ja sap com li agrada que
l'aixequis, que el banyis o quina roba li agrada. Als

així que hi ha tres torns (nit, tarda, i matí) i s'ha

avis, el que no els agrada són els canvis, i el que volen

d'organitzar de manera que sempre hi hagi una bona

és una monotonia, i amb això s'ajuda molt el benestar

atenció a totes les hores, i tots els dies.

de la gent.

Tens nous reptes o nous objectius per a la

Què t'agradria explicar de la Residència a tota la

Residència o vols continuar amb la línia dels

gent de Cardona?

darrers anys?
Jo penso que la Residència té un gran do, que son les
Cal dir que el funcionament d'una Residència està
molt pautat i el que s'ha de fer està molt clar. Tot i
així, pel que fa al tema d'activitats i d'animació sí que
s'ha incrementat molt el nombre d'activitats. Penso
que és molt important celebrar totes les festes i fer
moltes activitats, en les quals participi la gent del
poble, els familiars i els mateixos usuaris. La
residència és oberta i, per tant, la gent que està bé
cognitivament pot entrar i sortir sempre que vulgui, i
pot participar a les activitats del poble, però per a la
gent que va amb cadira de rodes és un poble molt

hermanes, persones voluntàries que són aquí tot el
dia, i que permeten tenir un voluntariat fix, que et
dóna molta seguretat. A la nit hi ha dos auxiliars, però
si passés qualsevol cosa important podrien
aparèixer cinc persones més. De dia som tot el
personal necessari en funció del que marca l'Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials, però a part
tenim les hermanes que en un moment de crisi o
quan hi ha alguna urgència, perquè algun avi ha
caigut o perquè hi ha algun ingrés, sempre hi son.

complicat, amb moltes baixades i pujades, i per a la

L'atenció és molt humana, és una residència molt

gent amb mobilitat reduïda és difícil baixar fins al

familiar, on tothom es coneix amb tothom, tothom

poble. Això fa que, tot i que tenim una furgoneta

s'ajuda, pots veure avis que pugen i baixen companys

adaptada, les sortides es redueixin. Per això és molt

que van amb cadira de rodes, uns que ajuden a

important que les activitats que es fan al poble

menjar els que no ho poden fer sols... Hi ha molt bon

després vinguin aquí a la Residència, com per

ambient, molt bon clima, és una residència molt

exemple els caramellaires, que per Pasqua vénen a

familiar, no és una macro residència molt freda, sinó

cantar aquí.

al contrari, hi ha molt caliu i és molt humana, i el
personal és molt bo.

Un altre canvi que hem portat a terme és que abans
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El fet d'haver concentrat tots els actes en dos dies ha estat
un encert total perquè la Fira ha estat més completa i s'ha
incrementat la participació en cada un dels actes.

La Fira va començar el dissabte al matí. Durant tot el dia hi
van haver actuacions i animacions als carrers.

Aquest any la cerimònia dels síndics de la terra va ser
especialment lluïda amb la participació de Soriguera, per l'antic
vescomtat de Vilamur; Juneda, per l'antiga baronia de Juneda;
Bellpuig, per l'antiga baronia de Bellpuig, i l'Escala com a ciutat
de la sal convidada. Els respectius alcaldes, molt contents, es
varen comprometre a continuar les relacions amb Cardona
cooperant amb tot allò que sigui possible.

L'espectacle de trapezi i dansa aèria va mantenir l'atenció
del nombrós públic. Els trapezistes van demostrar la seva
perícia fent l'actuació amb el risc que suposa fer aquest
tipus d'espectacle plovent.

L'èxit de la Fira d'enguany només va tenir l'inconvenient de la pluja, que ens va fer perdre visitants i va dissuadir
que el carrer Flors s'omplís de parades d'artesans, tal i com s'havia previst. Els comerciants, com cada any, van
ajudar molt a fer la Fira atractiva traient les parades al carrer i animant els compradors amb promocions
especials i amb el concurs d'aparadors.

El IV Senyor i la IV Minyona, Folc I i Adalés, varen ser escollits per
decisió popular: Sergi Ballesteros i Meritxell Duran. Abans de la
seva proclamació, van baixar des del castell acompanyats per
una gran comitiva, en un acte que va organitzar magníficament el
grup de teatre El Traspunt amb la col·laboració de la Colla de
Grallers de Cardona i Vas-tukada.

La taverna de la sal, sota la direcció del mestre cuiner
José Javier Abadia, de Sangüesa, va reforçar el tema de la
Festa de la sal, promocionant la cuina de la sal en la qual
estan treballant les mestresses de casa.
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La festa del centenari dels gegants del Barri de la Fira,
organitzada per la Comissió de Festes del Barri de la Fira i
la Colla de Geganters i Grallers de Cardona, va ser l'acte
protagonista del diumenge al matí.

La Caseta d'Andalusia es va omplir de gent el diumenge,
recuperant l'animació perduda el dissabte amb motiu de
la pluja.

L'Ajuntament agraeix a les persones i entitats que formen part de la Comissió organitzadora de la fira i a tots aquells que hi han
participat, directament o indirecta, la seva col·laboració, esforç i interès. La Fira ha sortit prou lluïda, ben organitzada i atractiva, tot i la
pluja, perquè tots plegats en puguem estar satisfets.

JOAN ÒRRIT I MORIST, DISTINGIT AMB EL
SALER D'OR DE LA VILA DE CARDONA
“(...) Amb la concessió del Saler d'or de la vila
al Joan Òrrit, Cardona reconeix la tasca del
barber, comptable, trapezista, patinador, mag,
geganter, pintor, dibuixant, home de la ràdio i
del Foment Cardoní; però sobretot, Joan, el
que l'Ajuntament us reconeix és el mèrit de ser
un ciutadà exemplar, que lluny de
l'individualisme, de l'egoisme que tant es
pregona avui en dia, que lluny del desànim, de
la crítica destructiva, troba la força moral
d'engrescar les noves generacions a participar
en infinitat d'activitats ciutadanes.
I ho fa amb la senzillesa dels autèntics: quan se li va anunciar que l'Ajuntament acordaria donar-li el Saler
d'Or, el Joan va replicar “però si en veure com responen la canalla ja en tinc prou, és la millor recompensa”.
Els nens tenen raó, quan us diuen: “Òrrit, no ets vell. No ho seràs mai”. “Efectivament, sigui dit solemnement:
tu, Joan Òrrit, tu no ets vell, amb el teu exemple no ho seràs mai. Moltes gràcies pel vostre exemple”.
Paraules de l'alcalde, Josep Maria Sala, en lliurar el Saler d'Or al Sr. Joan Òrrit en l'acte solemne del diumenge
1 de juny de 2008.
Aquesta revista és oberta a tots els cardonins i cardonines, així que tothom qui ho vulgui pot enviar-nos articles
d'opinió, activitats que es realitzin al poble, notícies... Podeu portar-ho a l'Ajuntament, trucar al 93 869 10 00 o enviar-
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ho a cardona@diba.es. Comptem amb la vostra col·laboració!

