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L’Ajuntament està gestionant la
construcció d’apartaments per a gent
gran al nucli antic
L’Ajuntament congela o rebaixa
els impostos i taxes municipals
per a l’any 2010

Nou
impuls
a la
rehabilitació
del
nucli antic

Festa Major de Cardona 2009

Josep M. Vilajosana és
nomenat catedràtic de
Filosofia del Dret de la UPF
La publicació de les 8 rutes
naturals pels voltants de Cardona
esdevé tot un èxit
El procés participatiu entorn de la
Fira de Dalt inclou la majoria de
propostes fetes pels veïns
El grup de teatre el Traspunt
celebra els 50 anys d’història amb
un any ple de celebracions
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editorial

El valor de la solidaritat per construir el futur
Estem obrint el 2010, un any sobre el qual cauen presagis gens optimistes, ja que tot apunta que la crisi econòmica general continuarà fent estralls.
Des de Cardona voldríem recordar que ara fa 20 anys
va tancar la mina, i amb ella una llarga etapa de prosperitat, i el començament d’uns anys de declivi que han
estat especialment durs amb el nostre poble.
Aquesta commemoració del tancament de la mina ha
sortit als mitjans de comunicació arran de la inauguració del monument al Miner a la passada festa de Santa
Bàrbara.
Efectivament, a Cardona sabem com les gasta una crisi
profunda, com la que vàrem patir i que ara pateixen
milions de persones. Durant aquests anys hem hagut
de lluitar amb les nostres pròpies forces, estalviant,
treballant més que mai, per anar aixecant altra vegada
el nostre poble.
Des de l’Ajuntament vàrem creure, ara fa deu anys, que
valia la pena posar totes les nostres capacitats personals i totes les competències municipals al servei de la
reactivació socioeconòmica del municipi, i amb una població mancada d’autoestima on, a la pèrdua galopant

de llocs de treball s’hi afegien polèmiques i divisions
interessades; valia la pena apostar per recuperar el nostre patrimoni i la nostra història. Són les nostres arrels,
la nostra raó d’existir, l’eix que ha vertebrat la política
municipal de reactivació socioeconòmica d’aquests deu
anys.
Ara, el context general no ens és gens favorable, però
estem entrenats i els resultats d’un esforç conjunt ens
avalen, el camí engegat és positiu i l’hem de continuar
tots plegats.
El dia de la inauguració del monument al Miner vam
tancar simbòlicament una etapa. Cardona tenia un deute d’agraïment envers els miners de tots els temps i les
seves famílies, i d’una manera especial als que varen
morir a la mina. L’acte del dia 4 de desembre, multitudinari i sentit, parla per si sol. D’aquella etapa, n’hem
d’extraure un seguit de lliçons, unes per fugir-ne, les altres per incentivar l’exemple entre la nostra comunitat
cardonina.
El futur que estem construint entre tots, com en els
temps més durs de la mina, no es pot fer sense solidaritat, empenta i esperit de sacrifici.
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El Pla de mobilitat del nucli antic de Cardona
comença a desplegar-se
S’ha reduït l’accés dels vehicles al
nucli antic i s’ha millorat la mobilitat i la
seguretat de la zona
Des del passat 5 d’octubre, Cardona disposa d’una nova
normativa de circulació que limita l’accés dels vehicles al
nucli antic i que ha de permetre millorar la mobilitat i la
seguretat dels vianants en aquesta zona de la ciutat.
Aquesta normativa, que és el resultat del procés de
participació ciutadana que l’Ajuntament va impulsar
entre els veïns, els comerciants i el teixit associatiu i
permet l’accés lliure de vehicles al nucli antic de dilluns
a divendres de 7 a 11 del matí i de 4 a 5 de la tarda, i els
dissabtes de 7 a 11 del matí, mentre que els diumenges
l’accés es limita exclusivament als professionals que
tenen parada al mercat.
L’Ajuntament ha volgut implantar la mesura de manera
progressiva i ha distribuït una targeta d’accés al nucli antic als veïns, als responsables de negocis i establiments
comercials i a les persones amb mobilitat reduïda que
ho han sol.licitat. La targeta és gratuïta, nominal i fins al
moment l’Ajuntament n’ha distribuït unes 400. A més, els
titulars dels vehicles que, per causes imprevistes o de caràcter urgent, necessitin accedir a la zona pacificada fora
de l’horari permès hauran de posar-se en contacte amb
la policia local (93 868 40 58).
Des del passat mes de juny funciona una oficina específica en què s’informa de les condicions d’ús i es tramiten
les sol·licituds per obtenir les targetes. L’horari de l’oficina

La Fira de Dalt lliure de vehicles

és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i dimarts
de 16:00 a 19:00 hores.
La zona blava de la Fira de Baix afavorirà la
rotació en les places d’aparcament
El nou Pla de mobilitat inclou l’habilitació d’una vintena
de places de zona blava a la Fira de Baix, que facilita
la rotació de vehicles i és de pagament. El preu de
l’estacionament és de 0,80 euros l’hora. L’Ajuntament
disposa d’un any sencer per avaluar la implantació del
nou Pla de mobilitat que, entre altres objectius, ha de servir per revaloritzar el conjunt patrimonial del nucli antic.

L’OPINIÓ DE L’EXPERT: David Soler Grima, enginyer d’obres públiques i director de Projectes de DOyMO

Millores al nucli antic de Cardona
A l’octubre de 2009, Cardona ha iniciat un procés
de transformació en el model de mobilitat del seu
casc antic. Aquest canvi, basat en la pacificació
del trànsit motoritzat i en la millora en la gestió de
l’aparcament, ha afectat molt positivament la seguretat al cor del centre històric del municipi.
El sistema utilitzat ha permès ordenar els accessos i
optimitzar la utilització de les places d’aparcament,
generant una millor qualitat urbana (caminar,
comprar, jugar al carrer sense risc d’accident) al
resident i al visitant. A més, s’ha incrementat la
probabilitat de trobar aparcament a prop de la zona
comercial.
Els canvis més importants i que es perceben immediatament, son la morfologia urbana de la plaça
de la Fira, sobre tot la Fira de dalt, on l’eliminació
de l’aparcament ha incrementat el valor del seu
patrimoni i ha permès utilitzar aquest espai per la
convivència.
Al carrer de les Cambres i de la Fira es pot gaudir

d’un passeig durant les hores de màxima demanda
comercial sense risc d’atropellament. Els veïns i
comerciants es poden moure amb major comoditat
i abastir els seus negocis de forma racional i sostenible, dotant al centre històric de Cardona d’una
ordenació i regularització dels accessos que dona
resposta al creixement de la mobilitat experimentat
en els darrers anys.
Aquest sistema de regulació de l’espai urbà, prioritzant els modes de transport més sostenibles, va
en línia amb l’estratègia plantejada a la llei 9/2003
de 13 de juny, de mobilitat, que preten establir els
principis i els objectius d’ una gestió de la mobilitat
de les persones i del transport de les mercaderies
dirigida a la sostenibilitat i la seguretat, i determinar els instruments necessaris perquè la societat
catalana assoleixi els dits objectius i per garantir
a tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans
sostenibles i una minva de les emissions contaminants del cor de Cardona.
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Èxit de la publicació de les rutes naturals
L’Ajuntament de
Cardona amplia la seva
oferta turística i d’oci
vinculada al patrimoni
amb la creació de 8 nous
itineraris naturals pels
indrets més destacats de
la geografia i el paisatge
del municipi

El monestir de Santa Maria de Serrateix

El paquet de les 8 rutes naturals, presentades al saló de
sessions el passat mes d’abril, està tenint molt èxit. Tant
a nivell de veïns de Cardona com de visitants i turistes
que s’allotgen en establiments hotelers, la publicació
d’aquests itineraris està sent molt ben valorada i els
itineraris seguits per molta gent.
La publicació de les rutes porta per nom “Cardona: els
camins de la nostra història”, i n’és autor Xavier Fabrés.
Les 8 rutes que s’hi descriuen es poden fer a peu, en BTT
o fins i tot a cavall.
Es tracta d’un producte turisticocultural que prioritza la
vessant més propera al medi natural. Cada ruta va acompanyada d’una guia amb informació, mapes, explicacions
i símbols per seguir durant el recorregut.

Cardona:
els camins de la
nostra història

Portada de les guies dels itineraris naturals
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L’alcalde Josep M. Sala, amb l’autor dels itineraris, Xavier Fabrés, un
entusiasta de Cardona, i el regidor de Via Pública i Agricultura, Josep Serra

notícies
“Cardona: els camins de la nostra història” incorpora les següents rutes:
1.- Els molins de la sal.
2.- El camí de la frontera.
3.- El camí dels monjos.
4.- La via salària.
5.- El camí d’Urgell.
6.- El camí dels santuaris, que proposa tres itineraris diferents.

La presentació de les rutes va omplir de públic el saló de sessions de l’Ajuntament

Les rutes es poden consultar des dels sistemes de GPS
El projecte incorpora, a més, les últimes tecnologies de la informació ja que cada ruta també es pot consultar
en format digital i permet a l’usuari descarregar-se la informació a través de l’ordinador o del GPS. La guia
“Cardona: els camins de la nostra història” es pot adquirir a les llibreries de Cardona. Cada ruta es pot comprar per 2 euros mentre que el pack amb tots 8 itineraris inclosos es comercialitza pel preu de 10 euros.

Cardona:
els camins de la
nostra història

Les guies incorporen tot tipus d’informació: imatges, plànols i descripcions dels llocs assenyalats

Cada itinerari disposa d’una detallada guia de la ruta a seguir

Portada de les guies dels itineraris naturals

Presentació dels itineraris naturals per realitzar
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L’Ajuntament congela o rebaixa les taxes i
impostos municipals
La taxa d’escombraries no variarà però el 2010 s’implantarà i es començarà a pagar
la recollida de la fracció orgànica
En el Ple de novembre, com és tradicional, es van aprovar
les ordenances fiscals per al 2010. Per a l’any vinent només
es modificaran 9 de les 28 ordenances que té aprovades
l’Ajuntament i, a més, ho faran a la baixa. Pel que fa a la
resta de taxes, aquestes quedaran congelades. Les ordenances més significatives que es modifiquen per anar a la
baixa son les següents:
*IBI: El tipus d’IBI urbà baixa del 0’93 al 0’86 i el tipus d’IBI
de rústica baixa del 0’89 al 0’85. Amb aquesta baixada
l’Ajuntament intenta absorbir l’1% d’augment de l’Estat
i l’augment periodificat de la revisió cadastral del 2007.
Cal tenir en compte que l’Ajuntament només pot canviar el
tipus, mentre que el valor del sòl i de la construcció el fixa
l’Estat.
*Pagament Fraccionat de l’IBI: Prèvia consulta amb els
representants veïnals, la recaptació de l’IBI, tant de rústica
com d’urbana, es farà en pagament fraccionat sempre que
els rebuts estiguin domiciliats en alguna entitat financera.
*Vehicles: Els turismes de 8 a 16 cv i les furgonetes fins
a 1000kg de càrrega s’abaixen un 1’5%. Els vehicles de
gamma alta queden congelats. Així Cardona queda com un
dels municipis amb un import més baix de la província.
*Plusvàlues: Es bonifica un 40% general i, a més, es passa
de bonificar del 10% al 70% en les plusvàlues que es generin per herència sempre que visquin a Cardona.
*Llicències d’activitat: Es modifica els sistema corregint
a la baixa i establint la tarifa per trams de superfícies en
comptes de metres quadrats.
*Guals: Es reestructura l’ordenança diferenciant els guals
individuals dels col.lectius, de manera que els individuals
de fins a 3 metres, que són la majoria, baixaran un 20%.
*Escombraries: la taxa per la recollida d’escombraries no
es toca, tot i que el servei que ha de pagar l’Ajuntament
costarà més. A més, s’aprova una tarifa especial per a les
persones amb pocs recursos, que suposa una rebaixa del

15% de la taxa. Per altra banda, tenint en compte que l’any
vinent la llei obliga a implantar la recollida de la fracció orgànica, s’ha previst un cost de 8 euros per família i 4 euros
per a les persones individuals. Així mateix, es creen tres
trams pel que fa als restaurants, en funció de la superfície.
*Ocupació de la via pública: Es reestructura l’ordenança
passant de nombre de taules i cadires a metres quadrats
ocupats.
L’Ajuntament es reuneix amb els agents socials
de la vila
El passat 7 d’octubre, l’alcalde de Cardona i la tinent
d’alcalde Cloti Farràs van reunir-se amb una representació
de veïns, empresaris i Unió de Botiguers i Comerciants per
explicar-los la posició de l’equip de govern entorn del tema
fiscal per al proper any. L’equip de govern va exposar els
seus objectius i plantejaments respecte a la fiscalitat:
1.- Rebaixar el tipus d’IBI tant com es pugui, recordant que
l’Ajuntament només pot canviar el tipus, no el valor de les
finques.
2.- Assabentar els agents socials que, més enllà de demanar a la Gerència del Cadastre que torni a revisar el
Cadastre, la qual cosa és del tot improbable i de reiterar
davant els veïns que l’Ajuntament està en total desacord
amb el sistema de valoracions cadastrals que fa el Ministeri, l’equip de govern ha optat per demanar la modificació
de la Llei del Cadastre. Si no es modifica la llei no es poden
modificar els valors i per aquesta raó el passat setembre es
va fer arribar a CiU la proposta relativa que es plantegés al
Congrés de Diputats -que és el competent- la modificació
de la Llei del Cadastre per poder rebaixar el valor del sòl de
les finques revisades a partir del 2007.
3.- Pel que fa a la resta de taxes i impostos, anirien a la
baixa o bé es congelarien.
4.- L’Ajuntament vol seguir mantenint la pressió fiscal moderada, tenint en compte que aleshores cal tenir els recursos per mantenir els serveis que Cardona necessita sense
generar dèficit. Els assistents van valorar positivament la
postura de l’equip de govern, tot reiterant la conveniència
d’insistir davant els responsables del Cadastre que es puguin corregir els casos de valoracions altes.

La pressió fiscal a Cardona i el cost de l’IBI
L’element identificador per saber si una població té l’IBI alt o baix és conèixer la ràtio IBI/habitant, i no el tipus de gravamen, perquè aquest depèn dels valors del cadastre, que varien a cada població.
En aquest sentit, la ràtio de Cardona (2008) és de 155 euros per habitant, essent la tercera més baixa de les poblacions del Bages entre 5 i 10.000 habitants. La mitjana de la província de Barcelona és de 236 euros/habitant i la mitjana
de la província de Lleida és de 196 euros/habitant.
Per altra banda, la pressió fiscal de Cardona sobre la renda familiar disponible (any 2008) és de 2’9% i la del grup de
municipis en què Cardona s’inclou, segons la Diputació de Barcelona, és de 4’47%. En aquest grup de municipis hi ha
per exemple: Súria, Sallent, Sant Vicenç de Castellet o Navarcles.
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L’Ajuntament de Cardona inicia una nova
etapa en la rehabilitació del nucli antic
Nou conveni amb Medi Ambient i Habitatge per finançar la rehabilitació del nucli antic
L’Ajuntament de Cardona ha signat un nou conveni amb
el Departament de Medi Ambient i Habitatge que permetrà augmentar els recursos i les subvencions destinades a finançar les obres de rehabilitació dels habitatges
del nucli antic de la vila.
Tal com es va anunciar, l’Ajuntament, fins ara i per mitjà
dels ajuts de la Llei de barris, ha subvencionat obres
d’elements estructurals dels edificis del nucli antic.
Ara, amb el nou conveni, signat el passat 14 de setembre entre l’alcalde, Josep M. Sala, i la directora general
de Qualitat i Rehabilitació de l’Habitatge, Núria Pedrals,
es fa un pas més per aconseguir que progressi i s’ampliï
la rehabilitació de tot el centre històric de Cardona.
El conveni declara el nucli antic de Cardona “conjunt
d’especial interès” i reconeix “la situació excepcional
per raons socials i econòmiques dels ocupants dels edificis del nucli antic”. Això suposa que les subvencions
per a la rehabilitació, tant estructural com d’interiors,
dels edificis que gestionarà l’Ajuntament tindran un
doble increment.
Així, a les quanties que els puguin correspondre en aplicació del Decret 455/2004, s’hi afegeix un 10% més

Imatges del carrer Escasany i la plaça Mercat al nucli antic

per haver declarat el nucli antic de Cardona “conjunt
d’especial interès i amb caracter excepcional” i a més
s’hi afegeix un altre 10% més per ser declarat conjunt
històric.

L’Ajuntament construirà petits apartaments per a la gent gran
L’Ajuntament de Cardona acaba de comprar tres petites
finques situades als carrers Escasany i Escorxador per
destinar-les a la construcció d’apartaments per a la gent
gran.
Es tracta de les finques número 11-13 del carrer Escasany i número 1 del carrer Escorxador que actualment
es trobaven en molt mal estat de conservació. L’operació
permetrà, segons els càlculs dels serveis tècnics, construir una desena de petits apartaments més els serveis
comuns corresponents.
Per tirar endavant aquest projecte, l’Ajuntament ha
celebrat ja diverses reunions amb responsables de la
Direcció General d’Habitatge i d’Adigsa per exposar-los
la necessitat d’obtenir els recursos econòmics suficients
per impulsar el projecte. Les negociacions estan molt
avançades i s’està a l’espera que s’aprovi el decret que
incorporarà el Pla d’habitatge, per poder obtenir els beneficis que preveu l’esmentat Pla.
Les previsions municipals, degudament contrastades
amb els responsables de Medi Ambient i Habitatge,
són construir el que la futura norma en denomina
allotjaments, perquè són inferiors a 40 metres quadrats
i estan pensats per a gent gran que viu sola. També hi
haurà allotjaments adaptats per acollir persones amb
mobilitat reduïda. Aquests apartaments tenen un seguit
de serveis comuns: sala d’estar, sala de rehabilitació,

Façana de la finca que es rehabilitarà al carrer Escasany

despatx per a la persona que en tingui cura, etc. La idea
és que aquests petits apartaments puguin ser gestionats
des de la Residència Sant Jaume. D’aquesta manera es
professionalitza la gestió i s’abaraten costos.
Les obres, si les previsions de la Generalitat es compleixen, es podrien començar durant el segon trimestre
del 2010.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

notícies
Josep Maria Vilajosana obté la
càtedra de Filosofia del Dret a
la Universitat Pompeu Fabra
El Dr. Vilajosana ha ocupat, entre altres,
el càrrec de vicerector de la Universitat
Pompeu Fabra
Nascut a Cardona l’any 1962, el Dr. Josep Maria Vilajosana
Rubio és, des de l’estiu passat, flamant nou Catedràtic de
Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Josep Maria Vilajosana va estudiar Dret a la Universitat de
Barcelona i va obtenir el grau de llicenciat amb la màxima
qualificació. Després realitzà estudis de postgrau en Filosofia Política a la Universitat “La Sapienza” de Roma, com
a becari de recerca adscrit a la UB. L’any 1990 es crea la
Universitat Pompeu Fabra, a la qual s’incorpora des de bon
començament, sent dels primers a doctorar-s’hi. A la UPF
ha desenvolupat des d’aleshores una important tasca acadèmica, tant docent com de recerca. Pel que fa al terreny
professional, ha estat magistrat de l’Audiència Provincial
(1997-2002), i ha participat com a ponent en centenars de
resolucions judicials en matèria penal.
És autor de nombroses publicacions, entre llibres i articles,
en revistes acadèmiques de prestigi nacionals i internacionals. Dels llibres publicats, destaquen els següents:
L’obediència de les lleis (2008), Problemas de Filosofia del
derecho (2008), Identificación y justificación del derecho
(2007), Introducción a la Teoría del derecho (amb J.J. Moreso, 2004), El significado político del derecho (1997).
Jurista i filòsof de prestigi, el professor Vilajosana és un
dels principals exponents del corrent anomenat “Filosofia

Josep M. Vilajosana en una imatge recent

analítica del dret”, d’inspiració anglosaxona, que posa
un gran èmfasi tant en la necessitat de fer distincions
conceptuals clares i precises a l’hora de plantejar els
problemes filosòfics i jurídics com en l’ús de la lògica i
l’argumentació racional.
Com a investigador, ha participat en més d’una dotzena
de projectes de recerca finançats en convocatòries competitives. Alguns dels seus deixebles desenvolupen hores
d’ara tasques de recerca en els centres de més renom
internacional, com són les Universitats d’Oxford o Yale.
En el camp de la docència, actualment és coordinador
de la UPF del màster oficial interuniversitari “Master in
Analytical Philosophy” i professor d’argumentació jurídica
del màster oficial en Ciències Jurídiques de la UPF. També
és consultor de la Universitat Oberta de Catalunya i autor
dels manuals de les assignatures “Teoria del Dret” i “Filosofia del Dret”, que s’hi imparteixen.
Finalment, cal subratllar que ha ocupat diversos càrrecs
acadèmics, entre els quals destaca el de vicerector de la
Universitat Pompeu Fabra (2002-2005).

La felicitació de l’alcalde
Cardona ha tingut a través del temps grans personalitats. Totes elles formen part del nostre patrimoni històric,
i són aquestes personalitats les que ens serveixen d’exemple i ens motiven per continuar avançant. La notícia
que en Josep Maria Vilajosana havia assolit la càtedra de filosofia del dret de la Universitat Pompeu Fabra és
molt important per a Cardona, perquè significa que tenim nous relleus en el capital intel.lectual que històricament ha donat Cardona. La seva biografia acredita la seva vàlua investigadora i, alhora, l’esforç i el sacrifi que
hi ha al darrera; ambdós extrems són cabdals per al progrés d’una ciutat i d’un país. Com a alcalde vull deixar
constància de la meva satisfacció i felicitació, extensible als seus pares, la Mercè i l’Esteve. I al Josep Maria, li
faig un prec: que no oblidi les seves arrels, que és molt important per a nosaltres continuar-lo veient passejar
molts caps de setmana amb la seva família, l’Anna Maria i la Clàudia, pels carrers de Cardona. Dit d’una altra
manera: Cardona et necessita, Josep Maria. Enhorabona i moltes felicitats!
Josep M. Sala i Esteban

El Dr. Vilajosana prepara la biografia de l’il.lustre cardoní Ramon Martí i Ayxalà
Seguint amb el programa “Recuperem la nosta història” i, després d’haver contribuït a divulgar les biografies de Marc
de Cardona o el Dr. Ramon Merli, l’Ajuntament de Cardona s’ha proposat recuperar la figura del Dr. Ramon Martí i
Ayxalà, eminent jurista cardoní, catedràtic de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i membre de l’Acadèmia
de les Bones Lletres. A tal efecte, durant la primavera vinent l’Ajuntament té previst celebrar un acte d’homenatge a
Ramon Martí Ayxalà i la publicació del corresponent estudi històric a càrrec del doctor Josep M. Vilajosana.
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Acaba el procés participatiu de la Fira de Dalt amb
la incorporació de la majoria de propostes dels veïns
Millorar el mobiliari
urbà, augmentar la
vegetació i preservar la
identitat de la Fira són les
aportacions ciutadanes
més destacades que
s’incorporaran al projecte
El mes de juny es va obrir el procés
de participació exposant als veïns
la proposta guanyadora del concurs
d’idees convocat per l’Ajuntament
mesos abans i que va guanyar el
despatx d’aquitectura BCQ Arquitectes. La primera reunió va aplegar
prop d’unes 20 persones.
Mesos abans, l’Ajuntament, per
tal de tenir el projecte que millor
s’adigués a la plaça de la Fira, va
convocar un concurs d’idees que
fou decidit per un jurat tècnic presidit per Fernando Asarta, destacat
arquitecte especialista en patrimoni
històric.
En la presentació que va fer l’alcalde
a l’inici del procés participatiu, va
destacar precisament aquest extrem
relatiu al concurs d’idees i, alhora,
que el document no era tancat, atès
que el que l’Ajuntament volia era un
projecte que la gent se’l fes seu.
La proposta guanyadora va ser valorada per una part dels assistents
a la reunió, al.legant que calia augmentar la vegetació, el mobiliari urbà
havia d’estar en consonància amb el
nucli antic, recuperar l’antic dipòsit

Imatge d’arxiu del procés de participació entorn al projecte de renovació de la Fira de Dalt

de les aigües del segle XIV, habilitar
una zona d’esbarjo infantil, etc.
L’arquitecte va recollir bona part dels
suggeriments i després d’haver-lo
redactat, l’avantprojecte es va presentar als tècnics de la Comissió de
Patrimoni de Catalunya, la qual va
donar-hi el vistiplau.
El projecte assumeix les
propostes viables dels veïns
El retorn de les propostes va tenir lloc
el passat 4 de novembre. L’alcalde
va reiterar que alguns comentaris
que s’havien publicat no eren ni correctes ni veritat.
D’altra banda, la voluntat que es faci
una Fira de Dalt que tothom se la pugui sentir seva es demostra amb el
fet que l’arquitecte ha assumit totes

L’OPINIÓ DELS AUTORS DEL PROJECTE
Proposem que la urbanització i remodelació de la
plaça potenciï el seu compromís amb les traces històriques de la Fira i la presència dels tres elements
fonamentals: l’Església, l’Ajuntament i la BalconadaMirador.
Es facilita i potencia qualsevol tipus d’activitat cívica
a la Fira, especialment aquelles relacionades amb la
plaça de braus i la Fira setmanal. En canvi, es planteja reduir significativament la presència de vehicles
i l’aparcament.
Proposem magnificar la dimensió actual de l’espai
a través d’un tractament de pavimentació unitari

les propostes que ha pogut.
L’arquitecte Toni Casamor va anar
desgranant una a una les modificacions introduïdes amb les corresponents
explicacions, així com aquelles que no
podia assumir per anar en contra de
normatives tècniques o bé patrimonials o de concepte del projecte.
La trentena d’assistents va manifestar molt majoritàriament el seu
acord amb el projecte presentat.
L’acte el va tancar la primera tinent
d’alcalde Cloti Farràs, i les sessions
de participació foren conduïdes pels
tècnics d’Índic, consultora externa,
sense la presència de personal de
l’Ajuntament.
L’Ajuntament preveu començar les
obres de la Fira de Dalt durant el
primer trimestre del nou any.

Toni Casamor (BCQ Arquitectes S.L)
de forma que cada racó quedi integrat en l’espai
principal.
Al mateix temps, es pretén que la pavimentació de
la plaça formi un conjunt continu amb les façanes
de pedra dels edificis històrics que l’envolten creant
una potent sensació de conjunt històric unitari.
L’espai de la Fira s’organitza en franges pavimentades en pedra de diferent color, on cadascun
d’aquests tres elements principals genera una directriu geomètrica diferenciada a la qual s’adapten les
franges de pavimentació com si es tractés de línies
de ressonància.
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Cardona mostra el seu condol per la pèrdua de Josep
M. Guix, bisbe emèrit de Vic i fill de la Coromina
Josep Maria Guix i Ferreres, bisbe emèrit de Vic i fill
de la Coromina, va ser enterrat a la catedral de Vic el
passat 1 de juliol.
L’Ajuntament de Cardona va expressar de manera significada el condol de la població per la desaparició de
tan exímia figura. La bandera de Cardona va onejar a
mitja asta al balcó de l’Ajuntament en senyal de dol,
reconeixement i sentiment d’apreci cap a monsenyor
Guix, el qual sempre havia mantingut una estreta relació d’estima vers Cardona i la Coromina.
Precisament per la Festa Major de 2003, l’Ajuntament
de Cardona va homenatjar el Dr. Guix en reconeixement a la seva trajectòria. El bisbe Guix va morir el
passat 28 de juny a l’edat de 81 anys.

Imatge d’arxiu de l’acte d’homenatge al Bisbe Guix celebrat a Cardona l’any 2003

La Catedral de Vic plena a vessar el dia del funeral del bisbe Guix. L’alcalde i el jutge Antoni Ribas a primer terme a la imatge de la dreta

Fotos: Bisbat de Vic

BAN MUNICIPAL PUBLICAT AMB MOTIU DE LA MORT DE MONSENYOR GUIX
Josep Maria Sala i Esteban, Alcalde-president de l’Ajuntament de Cardona
FAIG SABER:
Que el diumenge 28 de juny, va morir l’Excm. i Revdm. Dr. Josep M. Guix i Ferreres, bisbe emèrit de Vic, fill de la Coromina.
Que l’Ajuntament, en nom de la població nadiua de monsenyor Guix, manifesta:
1.- El seu més sentit condol a la família i al Bisbat de Vic
2.- Destacar la vàlua personal del Dr. Guix, una de les figures més exímies de l’església catalana; eminent estudiós i
propulsor de la doctrina social de l’Església, defensor de la catalanitat i home de bé.
3.- Recordar que sempre s’ha sentit vinculat a Cardona, demostrant la seva estima cap a tots nosaltres, participant,
sempre que podia, en els actes en què era convidat. En l’homenatge que se li va retre el 23 d’agost de 2003, va deixar
escrit en el llibre d’Or de la Vila “És un moment molt emotiu per a mi. Us dono les gràcies de tot cor. Si durant trenta-cinc anys de ministeri episcopal he mostrat amb molt orgull els cards del nostre escut –que he fet meu- estigueu
segurs que la nostra vila i el poble de la Coromina sempre, fins que sigui l’hora del meu traspàs, estaran ben arrelats
dintre el meu cor. Gràcies, moltes gràcies i Cardona endavant!”. Solia correspondre sempre a les invitacions, programes o publicacions que li fèiem arribar, amb paraules afectuoses, plenes de saviesa i d’interès cap a Cardona.
4.-Que la bandera de Cardona honejarà al balcó de l’Ajuntament en senyal de dol i sentiment d’apreci cap a monsenyor
Guix, fins al dimecres, en què serà enterrat, a les 11 del matí a la Catedral de Vic.
Cardona, 29 de juny de 2009
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reportatge
Entrevista a mossèn Antoni Guixé, rector de la parròquia de Cardona

“Josep M. Guix va ser un gran bisbe de Vic però també
un gran bisbe per a Catalunya”
Com era monsenyor Guix? Què en recorda de la seva
relació amb Cardona?
Jo no sóc un especialista en la figura del bisbe Guix, però
el coneixia i havia coincidit amb ell diverses vegades. De
la meva coneixença amb ell puc dir que monsenyor Guix
era una persona molt afable i educada que mai no havia
negat res del que li havia demanat la parròquia de Cardona. Sempre havia col.laborat amb Cardona i, a més,
sempre ho havia fet d’una manera esplèndida. Ara recordo, per exemple, que l’any 1999 vam celebrar els 600
anys dels Sants Màrtirs de Cardona i el vam convidar als
actes de celebració. En aquella ocasió, el bisbe Guix es va
preparar l’acte a consciència i va fer una homilia brillantment elaborada. Vull dir que ell sempre havia col.laborat
amb Cardona de cor.
Mossèn Antoni Guixé

I dins l’església catalana, quina significació ha tingut
la tasca de Guix?
Primer de tot s’ha de dir que el Bisbat de Vic és uns dels
bisbats més importants de Catalunya, per la seva història, pels grans bisbes i personatges que ha tingut com
Oliba, Torras i Bages, Murgades o Verdaguer i Balmes.
El que vull explicar és que Vic ha estat un bisbat molt
il.lustrat i jo crec que Guix va estar a l’altura del Bisbat
de Vic, perquè era un home molt sòlid intel.lectualment.
Era una persona molt inquieta i amb una formació molt
superior a la majoria de bisbes. Penso que va ser un gran
bisbe per a Vic però també un gran bisbe per a Catalunya,
a la qual estimava i defensava.
Quines creu que van ser les actuacions més significatives que va dur a terme?
Una tasca important que va emprendre és la d’impulsar
el projecte del Centre Català de Solidaritat (CECAS) que
es dedica a la rehabilitació de persones que tenen problemes amb les drogues. Guix tenia una voluntat ferma
d’aprofundir en el vessant social de l’església. A més,
també va ser un gran impulsor de Càritas a nivell de
Catalunya i Espanya. També és important destacar la
seva tasca per projectar el Museu Episcopal de Vic. Ell va
aconseguir dotar el Museu d’un nou edifici i convertir-lo
en un dels més importants de Catalunya. També va dinamitzar i obrir l’Arxiu Diocesà de Vic. Aquestes actuacions
honoren la figura de Guix ja que tenen una importància
cabdal per a la història del bisbat de Vic i perquè, a més,
repercuteixen i tenen incidència a tot Catalunya.
Quina vinculació mantenia amb Cardona i la Coromina?
Ell tenia una gran vinculació amb la gent d’aquí. Tot i que
no podia venir molt sovint, tenia una relació constant
amb els seus familiars i les persones més properes. Va
tenir també una estreta relació amb el rector de la parròquia de la Coromina, mossèn Daniel, el qual fa més de 50

anys que s’ocupa de la parròquia i que és una persona
molt estimada per la gent del poble.
Ens pot explicar alguna curiositat que recordi del bisbe
Guix en aquets anys de coneixença?
La veritat és que no en conec cap d’especial, però com
molts bisbes catalans tenia facilitat per a l’escriptura i
escrivia poesia. Fins i tot va escriure els goigs de Sant
Ramon Nonat, en honor al patró de la parròquia de la Coromina. És una curiositat més de la dimensió humana del
personatge, tot i que aquesta facilitat per a l’escriptura
no crec que li serveixi per passar a la història de la literatura catalana (somriu).
De les qualitats que tenia el bisbe Guix, quines creu
que haurien de tenir els futurs bisbes catalans?
Mireu, jo he arribat a la conclusió que només demano
que els bisbes siguin normals. Em sembla que els bisbes han de ser persones que tinguin sentit comú, que
vulguin fer bé les coses i que mostrin un interès de debò
per conèixer i adaptar-se al lloc on són. Em sembla que
això és prou important, fins i tot més que tenir una gran
formació o molts títols. A més a més, si són persones
amb un seguit de qualitats humanes destacables, com
és el cas del bisbe Guix, crec que ja n’hi ha prou per ser
un bon bisbe.
Com era el pensament religiós del bisbe Guix?
Com el de molts altres grans bisbes catalans. Com el
Bisbe Martí Alanis de la Seu d’Urgell, que també va morir
fa poc. Eren homes extraordinaris, tenien un pensament
obert i intentaven comprendre el món en què els havia
tocat viure. Eren homes d’església arrelats on vivien.
D’aquí que no fossin gent servil sinó valenta i de molta
volada. A més, eren persones que tenien un sentit de
fidelitat molt gran al lloc on eren.
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Salinera de Cardona agraeix a l’alcalde el seu
suport a l’activitat industrial de l’empresa
Els membres del consell d’administració d’Ibèrica de
Sales, propietària de Salinera de Cardona SL, van visitar
l’alcalde el passat divendres 2 d’octubre per agrair-li
el seu suport i les nombrosos gestions fetes davant la
Generalitat per tal d’ajudar al manteniment de l’activitat
que l’empresa du a terme a Cardona.
Precisament, arran del problema d’increment de
l’entrada d’aigua a la mina s’han realitzat nombroses reunions en el si de la comissió de la Vall Salina per afrontar el problema, que té una gran complexitat i sense que
els tècnics puguin assegurar una solució definitiva.
La problemàtica va ser exposada per l’alcalde Josep M.
Sala, acompanyat pel president de Salinera de Cardona,
Francesc Musolas i el director Fèlix Teixidor, al conseller
d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells
en una entrevista gestionada per Artur Mas, a qui, en una
visita al Bages, l’alcalde havia manifestat la seva preocupació per l’existència d’aquesta problemàtica.
Com sigui que la proposta tècnica que proposa l’empresa

no és compartida per Mines de la Generalitat, els màxims
representants de Salinera de Cardona van comunicar
a l’alcalde la seva intenció de tirar endavant amb la
construcció d’una pantalla impermeabilitzadora per tal
de trobar la solució als problemes que provoquen les
filtracions d’aigua a l’interior de la mina.

L’Ajuntament presenta al.legacions contra les zones
vulnerables
L’Ajuntament de Cardona va presentar el passat 11
de juny una bateria d’al·legacions contra la proposta
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de limitar les
dejeccions de purins al municipi.
L’Ajuntament argumenta que les mostres de control
efectuades a Cardona per la mateixa ACA demostren
que el municipi es troba molt per sota dels límits de
nitrats que fixen les normatives europees. En aquest
sentit, es demana a l’administració autonòmica que
no apliqui les mateixes mesures en situacions i municipis diferents perquè això suposa una vulneració del
principi d’igualtat davant la llei.
Per altra banda, l’Ajuntament ha demanat a la Generalitat que, en el cas de desestimar les al.legacions,

es comprometi a compensar el sector agrari del
municipi pels perjudicis econòmics que suposen les
noves limitacions a l’hora d’abocar purins.
La mesura de limitar la distribució de purins en les
zones qualificades com a vulnerables pot obligar a
reduir el nombre de caps de bestiar, impossibilitar la
implantació de noves explotacions agràries o incrementar el volum de terres necessàries per abocar els
purins de les granges. El pla impulsat per la Generalitat ha provocat el rebuig unànime dels ajuntaments
i consells comarcals afectats i dels professionals del
sector de la pagesia.
El 13 d’agost l’ACA va comunicar que desestimava
les al.legacions.

Cardona és convidada per la FEMP a l’acte de reconeixement
de les cartes de poblament més antigues d’Espanya
L’alcalde va anar el passat 10 d’octubre a la localitat palentina de Brañosera per commemorar la concessió
de les cartes de poblament més antigues d’Espanya.
Josep M. Sala va assistir a l’acte en representació de Cardona i després de ser convidat a instàncies de
l’alcalde de Brasoñera i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
A més de Cardona, van ser presents a la celebració les localitats de: Cirueña, Castrojeriz, Jaca i León. La carta de Brañosera és considerada la més antiga d’Espanya -data de l’any 824-, per bé que no se’n conserva el
document original, a diferència de Cardona, que conserva a l’Arxiu Històric Municipal la carta de poblament
original que el comte Borrell II va atorgar a la vila l’any 986.
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Les mestresses de casa participen en un llibre
de receptes de cuina vinculades a la sal
L’Ajuntament i les mestresses de casa de Cardona han
col.laborat per promoure el patrimoni culinari de la vila,
amb la publicació del llibre “La Cuina de la Sal a Cardona”. El llibre es va presentar coincidint amb la Diada de
Sant Jordi i recull receptes elaborades per les mestresses de casa de la vila en les quals la sal és l’ingredient
principal.
“La Cuina de la Sal a Cardona” conté un total de 67 receptes elaborades per 57 mestresses de casa i també
inclou una selecció de vins de la Denominació d’Origen
Pla de Bages que s’han maridat amb cada una de les
receptes escollides. La responsable dels maridatges ha
estat la reconeguda sommelier Pilar Garcia, membre de
la comissió de tast de la Denominació d’Origen Pla de
Bages.
El llibre, del qual se n’han fet una tirada inicial de 1.000
exemplars, es pot adquirir a les llibreries de Cardona al
preu de 12 euros i es va presentar el passat 29 d’abril en

La presentació del llibre va omplir a vessar el saló de sessions de l’Ajuntament

un acte que va omplir el saló de sessions de l’Ajuntament.
L’acte va ser presidit per l’alcalde, Josep M. Sala, i el president del DO Pla de Bages, Valentí Roqueta.

11 de setembre

Cardona commemora la Diada amb els actes
dels dies 10, 11 i 18 de setembre
L’alcalde destaca el paper rellevant que
ha tingut Cardona en el transcurs de la
història de Catalunya
Com cada any, l’Associació Memorial 1714 va recollir, el
passat 10 de setembre, la flama per portar-la al Fossar
de les Moreres, i l’estudiant Anna Merino i Massana va
llegir l’històric manifest de Leonci Soler i March (1914)
davant la Creu de bales de morter del baluard de Sant
Llorenç, al peu del castell.
L’alcalde Josep M. Sala, acompanyat dels membres del
consitori, en el discurs de la Diada va dir:
“…Catalunya, en el transcurs de la seva història, no ho
ha tingut mai fàcil, però el nostre temps és especialment
difícil. La capacitat actual de soscavar la cohesió i la
unitat del nostre poble, que tenen els enemics d’una
Catalunya en plenitud, té mil formes. Tenim una
sentència del Tribunal Constitucional que penja, com
una espasa de Dàmocles, sobre la dignitat i el respecte
del nostre país. És clar que s’han de complir les lleis i
s’han d’acatar les sentències, però s’han de complir
totes les lleis, inclosos els principis que inspiren el
pacte social, democràticament establert, que regeix
la convivència bàsica de qualsevol poble. La lleialtat,
la lleialtat autèntica, és sempre recíproca. Per tant, la
nostra reacció ha de ser la unitat i la solidaritat.

Un moment de l’acte del 10 de setembre

Catalunya serà el que ella vulgui. No té cap altre límit.
Aquesta afirmació contundent l’hem sentit moltes vegades, però sabem que a l’hora de la veritat, la nostra força
es desintegra en una multiplicitat d’interessos partidistes i econòmics. La unitat cal exigir-la dels partits polítics,
de les institucions, però també cal exigir-la de nosaltres
mateixos. L’actitud personal d’ajudar a la fermesa de Catalunya enfront dels atacs de fora i de dins, passa per reforçar el sentiment personal de pàtria, de sentir respecte
autèntic pels símbols, de fer constantment l’esforç de la
coherència, i de saber i voler sacrificar-nos per les causes comunes. La manca d’unitat de les forces polítiques
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11 de setembre
debilita les perspectives de futur del nostre poble, certament; i és que l’individualisme ferotge dels nostres dies
debilita l’esperit que ha donat la força al catalanisme.
La solidaritat és necessària sempre, però ho és molt més
ara, en aquests moments de crisi. La solidaritat entre
les persones, entre les famílies, en una comunitat petita
com és la nostra, aquí a Cardona.
La unitat i la solidaritat són, per tant, dos pilars indispensables per a una sòlida construcció del país. Però en
necessitem més: necessitem ambició i voluntat de fernos respectar. L’ambició va relacionada amb tenir una
estratègia global de futur com a país, i al mateix temps,
de fer les coses ben fetes, amb deixar uns segells de
qualitat a cada petjada: la marca Catalunya ha de significar automàticament “Qualitat”, i això també vol dir rigor
en el treball i no tenir complex d’inferioritat; o dit d’una
altra manera, hem de saber cultivar l’autoestima, des del
compromís i la responsabilitat.
Cardona, com deia ahir en l’acte d’homenatge als herois
defensors del castell del 1711, no és qualsevol població.
Cardona ha tingut un paper rellevant en la construcció de
Catalunya en el transcurs dels segles. I aquesta realitat,
aquest coneixement de la història, ha d’arribar a tothom,
per raons de justícia històrica i perquè ha de tenir una
traducció en diversos àmbits, tangibles i intangibles. Em
refereixo tant al reconeixement moral com al suport a
través d’inversions.
Des de l’Ajuntament hem fet un gran esforç d’investigació,
recuperació i divulgació del nostre passat lligat al catala-

Els membres del consistori davant el monument de l’11 de setembre

Ofrena floral i lectura del manifest al baluard de Sant Llorenç

nisme polític, i estem aconseguint que molt bona part
de cardonins el coneguin, i que les institucions i el món
acadèmic descobreixin o resituïn Cardona, probablement
encara no en el lloc que li correspon, però sí que hem
avançat molt. En aquests moments és impensable escriure un llibre amb rigor històric sobre el nacionalisme
català, sobre la guerra de Successió, sense explicar el
paper cabdal de Cardona i els defensors del castell, per
exemple.
Aquesta voluntat expressa de recuperar la nostra història
té un doble objectiu: donar-nos confiança a nosaltres
mateixos com a població, Cardona, i com a nació, Catalunya. Perquè estic molt convençut que només coneixent
el nostre passat podem assegurar un futur de llibertat
per a la nostra terra. Ahir citava Vicens Vives:
“Hem de saber qui hem estat i qui som si volem construir
un edifici acceptable dins del gran marc de la societat
occidental a la qual pertanyem per filiació directa des del
temps carolingis”
Per tant, des del coneixement i plena consciència del que
va passar en aquest turó més que mil·lenari, orgullosos
dels nostres herois de 1711; des del record al president
Macià, nascut ara fa 150 anys, disposem-nos a mantenir,
cardonins i cardonines, el compromís de defensar, ara
més que mai, des de la unitat i la solidaritat, la dignitat
nacional de Catalunya.
Visca Catalunya!”

Divendres 18 de setembre
Enguany, l’acte en defensa de la
llengua i la identitat catalana va
tenir com a protagonista l’historiador
Francesc
Xavier
Hernández
Cardona, el qual va pronunciar una
conferència entorn de la vigència de
l’austriacisme.
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festa major

La Festa Major en imatges
El cartell de Festa Major evocava, enguany, la
commemoració
dels 600 anys
del Corre de Bou
de Cardona.
El disseny escollit és obra de
David Babià que
va guanyar el
consurs de cartells que organitzen l’Ajuntament
i la Comissió de
Festes de Cardona

El consitori amb la pregonera de la Festa Major 2009,
Montserrat Torné i Escasany, directora general de cooperació internacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología
i membre de la família Escasany

El concurs de castells de sorra a la plaça de la Fira va tornar a ser uns dels actes més participats de la Setmana
de la Joventut

Els actors cardonins Jesús Ratera i Aleix Vidal van ser els
encarregats de pronunciar el pregó popular que donava
pas a l’inici de la Nit de l’Empalme

La Nit de l’Empalme va tornar a ser una de les cites més
multitudinàries i amb més presència de jovent de la Festa Major de Cardona

L’Encierro es va desenvolupar amb rapidesa i sense
incidències destacables, a banda d’algunes caigudes i
contusionats

L’Ajuntament de Cardona i la Comissió de Festes agraeixen a tots els cardonins i cardonines la seva participació
als actes de la Festa Major 2009. Així mateix, reconeixen l’esforç i la dedicació de totes les persones que han
col·laborat en la seva organització i agraeixen, també, la presència de qui ha visitat la vila durant la festa.
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festa major

La Festa Major en imatges

Els més petits van gaudir de l’espectacle el Zoo d’en Pitus, a la plaça del Vall el dissabte al matí

La Trobada de Gegants va omplir de públic la plaça de la
Fira, dissabte a la tarda

Els nens del Ball de Bastons i la Banda de Cardona acompanyen la Mare de Déu del Patrocini

El Corre de Bou de dissabte va ser seguit per un públic
nombrós tot i la pluja que va caure a l’inici de l’acte

La Fira de baix va ballar animadament amb l’actuació de
Montse i Joe Transfer

El pavelló va acollir el sopar-concert de DFT-Mikonio amb
les actuacions de Los Pachucos i La Loca Histeria

Celebració Eucarística en honor del Sant Nom de Maria,
a l’església parroquial de Cardona

L’Encierro i el Corre de Bou infantil mantenen l’èxit de
participació dels altres anys
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festa major

La Festa Major en imatges

Una imatge tradicional de la Festa Major i el Corre de Bou
de Cardona

Els membres de la Penya El Calaixó a la plaça de bous
de Cardona

Audició de sardanes amb l’orquestra Amoga a la plaça
de la Fira

L’envelat es va omplir dilluns a la nit per gaudir del ball de
gala amb les orquestres Amoga i la Banda del Drac

El Ball de Bastons va acompanyar la imatge la Mare de
Déu petita a la capella de l’Hospital

Pep Plaza i el Mag Edgard van actuar a l’envelat en una
nit d’humor i màgia

Concert de la Banda de Cardona dimarts a la nit a la
plaça de la Fira i amb les grades plenes

Foto de grup dels participants al Festival còmic taurí en
benefici de la residència de la tercera edat Sant Jaume

Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

festes

Éxit d’organització i públic a la Festa Major de
la Coromina
La Coromina torna viure una festa major àmpliament
participada
La bona afluència de públic en els actes programats va marcar la passada edició de la Festa Major de la Coromina que es va celebrar entre els
dies 21 i 23 d’agost. Les celebracions van començar divendres 21 amb
la inauguració de la festa i la representació teatral a càrrec d’“Els 4 gats”
de l’obra “El padre que la parió” de Jordi Santasusagna. A continuació, les
Bruixes de Cardona van protagonitzar el correfoc pels carrers de la Coromina i el concert a l’envelat del grup Los Pachucos va posar punt i final a la
jornada. El dia fort de Festa Major va arribar dissabte amb la cercavila i el
pregó de festes i l’espectacular tronada. A la nit, l’envelat va acollir el gran
ball de Festa Major amb els grups Charly Music i Crystal.
Imatge del cartell
i el correfoc de la
Festa Major de la
Coromina 2009

Diumenge es va celebrar l’ofici religiós amb processó
i seguidament sardanes. A la tarda hi va haver cercavila de gegants acompanyats de la cobla Pirineu i un
espectacle de música i foc amb les Bruixes de Cardona
i el grup Vas-Tukada que va acabar amb el piromusical.
Finalment, el ball de gala a l’envelat va cloure els actes
de la Festa Major amb l’actuació del Grup de Gala.

La Festa Major del castell celebra els 25 anys dels Trabucaires
de Sant Ramon de Cardona
Coincidint amb la festivitat de Sant Ramon Nonat, el
passat 31 d’agost es va celebrar el tradicional ofici
religiós a la capella de Sant Ramon, al castell de Cardona, i la cantada dels goigs en honor a Sant Ramon.
Posteriorment, el diumenge 6 de setembre, es va celebrar el gruix dels actes de la Festa Major del castell

Els Trabucaires de Sant Ramon a la Torre de la Minyona

L’alcalde va entregar a Josep Miralles, president dels Trabucaires de
Sant Ramon, una placa commemorativa dels 25 anys de l’entitat
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que, com és tradició, va tenir l’actuació dels Trabucaires de
Sant Ramon que enguany celebraven el seu 25è aniversari.
Els actes van començar a les 11 del matí amb una missa solemne a la col.legiata de Sant Vicenç i la cantada dels goigs
a càrrec de la Coral Cardonina. A la tarda es va organitzar
un concert a càrrec de “Simpàtic Quintet”. Una ballada de
sardanes al pati Ducal amb la Cobla de Cardona va cloure els
actes de celebració.

L’Aplec del 18 de setembre arriba a la seva
dotzena edició amb més novetats que mai
La 12a edició de l’Aplec de Cardona, organitzat per l’Associació Cultural 18 de
Setembre, va tenir enguany una novetat
destacada: l’estrena de la música que
acompanya la recreació històrica dels
7 dies de setembre, escrita pel músic
cardoní Xavier Ventosa.
L’Aplec va programar un ampli ventall
d’activitats i va registrar una molt bona
afluència de públic, sobretot en les representacions de l’espectacle “7 dies de
setembre” que recrea els últims dies de
la Guerra de Successió i la resistència
heroica de Cardona contra el setge de
les tropes borbòniques i que enguany
incorporava nous escenaris exteriors.
Els actes van començar el 18 de setembre amb l’ofrena floral, lectura del ma-

Imatge de la pujada al castell de Cardona

Les representacions de l’obra “7 dies de setembre” va tenir una molt bona acollida del públic

nifest, cant dels Segadors i encesa del
peveter al monument commemoratiu del
1714, seguidament es va pujar al castell
on va començar la recreació històrica “7
dies de setembre”.
Tot seguit es va fer la baixada de torxes
fins a la plaça de la Fira amb les actuacions dels grups Vas--Tukada, la Banda
de Música de Cardona i les Bruixes de
Cardona i concerts musicals.
Els actes de l’aplec cardoní van continuar l’endemà amb un aplec infantil,
una arrossada popular, una ballada de
gegants, xerrades i una caminada de la
Guerra de Successió, a més de diversosconcerts.
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Cardona protagonitza “El Paisatge Favorit de
Catalunya” de TV3
El Castell i la Muntanya de Sal de Cardona van ser dos dels elements del patrimoni natural i cultural del Bages que
van aparèixer al programa de TV3 “El paisatge favorit de Catalunya”emès per la televisió catalana el passat 7 de juliol.
El programa va mostrar als teleespectadors l’espectacularitat del Castell i la Muntanya de Sal de Cardona de la mà
de Rosa Oriol, vicepresidenta i directora creativa de l’empresa de joieria Tous. Rosa Oriol va escollir la Muntanya de
Sal i el Castell de Cardona, entre altres indrets de Manresa i el Bages, per participar en l’elecció del millor paisatge de
Catalunya.

fundació cardona històrica
Més d’un centenar de persones participen en les
Jornades Europees del Patrimoni
Un total de 102 persones van participar el passat 27 de
setembre a la visita nocturna al castell de Cardona i a la
col.legiata de Sant Vicenç realitzada en el marc de les
Jornades Europees del Patrimoni.
La iniciativa, impulsada per la Fundació Cardona Històrica amb la col.laboració del Museu d’Història de Catalunya i el Parador de Turisme, va tenir molt bona acollida
i el públic participant va exhaurir les 100 places que
l’organització havia previst per a la visita.
Al llarg d’una hora i mitja els tècnics de la fundació van
guiar els visitants pels espais més emblemàtics del castell i la col.legiata de Sant Vicenç, en una activitat que va
ser molt ben valorada pel públic assistent. De cara a l’any
vinent s’espera repetir l’experiència ampliant el nombre
de places i augmentant la difusió de l’activitat després de
l’èxit registrat en l’edició d’enguany
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l’oposició pregunta al govern
Ple ordinari del mes de juliol
En el Ple ordinari del mes de juliol, pel Grup Municipal
Socialista, el Sr. Casas va demanar aclariments en relació amb els problemes provocats pel tall de la carretera
C-55 i el desviament de trànsit cap a la Coromina i quan
acabarien les obres.
L’alcalde li contestà que la decisió i la responsabilitat és
de la Direcció General de Carreterres, a la qual ja havia
traslladat el malestar de l’Ajuntament i per tot un seguit
de problemes. Sembla ser que l’empresa contractada per
la Generalitat ha incomplert reiteradament el contracte.
L’alcalde manifestà que el dia 13 les obres estarien acabades, encara que només sigui perquè passa el Tour.
Sobre els motius que van provocar que hi hagués una
inundació a la bilbioteca:
L’alcalde li contestà que hi havia una totxana en un del
baixants que obturava el tub; que el problema està solucionat i que els desperfectes els pagava l’empresa.
Si s’arranjarà aviat el tema de les inundacions que es
produeixen en el sector del Salines:
L’alcalde li explicà d’on prové el problema i la gran
complexitat que té de fer-hi front. La responsabilitat
d’arranjar-ho es de l’ACA i, en l’última comissió de seguiment de la problemàtica de la Vall Salina, el seu representant va informar que el projecte s’estava redactant.
Tot plegat, digué l’alcalde, forma part del gran problema
mediambiental que ens han deixat a la Vall Salina.
Quan es reuneix el Patronat del Castell i quines obres s’hi
estan fent:
L’alcalde va fer història de les succesives reivindicacions
de l’Ajuntament per dignificar el primer monument
de Cardona, fins i tot que el manteniment del turó el
paguen l’Ajuntament i el Parador, quan el castell és
de la Generalitat. Explicà les obres que s’estan fent i
els projectes que hi ha: reconstrucció de la casamata,
restauració dels baluards de Sant Vicenç i de Santa
Maria, i l’esperança que es restauri per al 2011 la poterna
de l’Arxiduc. Pel que fa a les reunions, les convoca la
Generalitat i en 10 anys se n’han convocat unes quatre.
Els processos de participació que fa l’Ajuntament són
molt interessants però hi participa poca gent, s’hauria
d’incentivar:
L’alcalde li contestà que per fer-ho de la millor manera i
més objectiva possible es va deixar en mans d’experts
en participació ciutadana, seguint les recomanacions de
la Diputació. Explicà el procediment seguit en el cas de
la Fira de Dalt; ara bé la participació cal que s’adapti en
cada cas i tenint en compte la tecnicitat del projecte, també la gent participa en funció de l’interès, per exemple en
el tema de mobilitat o en el tema del POUM.

El Sr. Casas replicà que, arran de la notícia de Regió 7
sobre els tipus d’IBI dels diferents ajuntaments en la qual
Cardona surt a la banda alta, per què no es crea un procés en el tema de l’IBI, per anar tots junts. L’alcalde li contestà explicant els problemes legals que hi ha i que qualsevol demanda a Hisenda està condemnada al fracàs;
l’única solució és que el Congrés modifiqui la llei. D’altra
banda, li va rebatre l’argument relatiu a la pressió fiscal
de l’IBI a Cardona tot i participant que hi ha propietats que
tenen el valor sobredimensionat i que s’hauria de poder
corregir, però que la llei actual ho impedeix. El tipus d’IBI
no determina finalment si l’IBI és alt o no. L’alcalde explicà que els experts ho calculen segons ràtio IBI/habitant i
en aquest cas Cardona té un cost de 155 euros/habitant,
el tercer més barat de la comarca del Bages entre els
municipis de 5 a 10.000 habitants. A continuació cità el
cost d’IBI de tot un seguit de municipis, i la mitjana de la
província de Barcelona que és de 235 euros/habitant, i
la de la província de Lleida 196. El Sr. Casas li demanà
que faci un front comú amb els altres alcaldes. El Sr. Sala
li contestà que ja li agradaria, en aquest tema i en molts
d’altres que al seu entendre perjudiquen els interessos
municipals, però que en 10 anys de govern ha copsat que
no tothom té els mateixos interessos.

Ple ordinari del mes de
setembre
El Sr. Joaquim Palà, pel Grup d’ERC, va demanar:
Fer una reunió per tractar el tema de rebre la informació
en suport informàtic.
La 1a tinent d’alcalde Sra. Farràs li contestà que la podrien fer pasada la Festa Major.
Que s’actualitzi la pàgina web pel que fa als plens.
La Sra. Farràs li contesta que el tècnic responsable no pot
atrapar la feina.
Una reunió per tractar el tema de les ordenances fiscals.
La Sra. Farràs li contesta que convocarà una reunió de
portaveus i tractaran tots els temes que calguin.
Que en les convocatòries de places de personal municipal s’inclogui com a mèrit saber idiomes.
La Sra Farràs comenta que en algunes convocatòries ja
es fa.
Que els contenidors del Portalet fan molta pudor.
L’alcalde li explica que el problema s’ha demorat perquè
s’ha previst a l’any vinent implantar la recollida de fracció
orgànica i això implica una reestructuració del servei:
d’una banda hi haurà els residus dels grans productors
(bars, mercats, etc.) i d’altra, els particulars. El problema
és en els primers i, també, en l’incivisme d’alguna gent.
Com es preveu l’entrada en vigor del Pla de mobilitat?
La Sra. Farràs explica que entrarà en vigor el dia 5
d’octubre, i el sistema de lliurament de targetes que
s’està fent entre els afectats: veïns, comerciants, etc.
S’ha previst l’entrada en funcionament de la zona blava
de la plaça de la Fira al mateix temps, i que hi hagi inCardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

l’oposició pregunta al govern
formadors per ajudar a resoldre dubtes o dificultats. El
Sr. Palà replica que cal tenir en compte l’incivisme de la
gent i els mals hàbits permesos durant anys. L’alcalde li
contesta que cal pensar que tot i que es plantegin problemes, el procés anirà bé i suposarà una millora clara tant
per als veïns com per al comerç. I si en algun moment
es plantegen problemes amb les motos, la policia haurà
d’actuar.
Que la Senyera sigui present en lloc destacat de
l’Ajuntament el dia 11 i el 18 de setembre; i d’altra banda, que onegi permanentment al castell.
L’alcalde assenteix i contesta que ho demanarà al Departament de Cultura.
Pel PSC, el Sr. Casas demana:
Com va la contractació de treballadors en atur en les
obres del FEIL, ja que del seguiment fet no li sembla haver-ne vist gaires de Cardona.
L’alcalde li contesta que es fa el seguiment del compliment del contracte, ara bé, la recomanació feta als adjudicataris de contractar gent de Cardona, cosa que han fet
molts pocs ajuntaments, no és vinculant.
Com s’ha previst l’actuació als centres escolars en cas
que hi hagués grip A?
L’alcalde li contesta que seguiran les pautes de les autoritats competents. La tinent d’alcalde Sra. Obradors li
explica les informacions rebudes del Departament de
Salut per a aquests casos.

opinió

Per què Cardona no és membre del Consorci de Turisme
del Cardener?
L’alcalde li contesta explicant els antecedents: en el seu
moment va creure que es defensaven millor els interessos de Cardona fora del consorci; se’ls va plantejar un
conveni de col.laboració, però en la contraproposta Cardona perdia la seva personalitat, havíem d’actuar amb la
seva mateixa marca, se’ls hi dir que no ho podíem acceptar i tot va quedar aquí.
Quedi clara, digué l’alcalde, la nostra voluntat de
col.laborar amb tothom i més amb els veïns. El Sr. Casas
li replica que li va sorprendre molt. L’alcalde li contesta
que la promoció de Cardona no passa tant per anar a
fires de turisme com seguint una altra filosofia, per exemple, l’acte del dia d’avui amb el Gremi i la Confraria del
Bacallà; la promoció en l’àmbit escolar, etc.
Com està el tema de l’aprovació del POUM, perquè veu
que es va allargant?
L’alcalde li contesta que espera poder aprovar-ho inicialment aquest any, ara bé un pla porta molta dilació en
el temps, però ho hem aprofitat per poder incorporar-hi
millores substancials. D’altra banda, no es pot perdre
de vista les dificultats consubstancials de Cardona, i
que en resulta que fer el planejament no és fàcil. El Sr.
Casas demana si l’endarreriment té un motiu. L’alcalde li
contesta que la tramitació és molt lenta i s’ha complicat
amb l’aprovació entremig del Pla parcial territorial de les
Comarques Centrals

Cloti Farràs, portaveu CiU

El nucli antic de Cardona, un exemple de feina ben feta
El nucli antic està canviant. En tenim prou exemples
en el progrés de la rehabilitació del conjunt històric, la
promoció comercial, la potenciació de l’atractiu turistic, la
pla de mobilitat que acabem d’engegar, els fruits delqual
es veuran amb el temps, etc. Tot plegat pensat perquè la
gent tingui mès benestar i qüalitat de vida.
Hem fet i estem fent les coses no a salt de mata si no
d’una manera planificada i molt treballada, escoltant a la
gent i aprofitant totes les convocatòries de subvencions.
Al darrera de cada pas que es dona hi ha molta gestió
feta davant la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona per aconseguir els recursos econòmics
necessaris per poder finançar uns projectes importants
per al municipi de Cardona.
La veritat és que som referent en l’execució de plans com
el Projecte de restauració Integral del nucli antic, on sovint
se’n s demana que expliquem la nostra experiència, o
altres municipis que ens venen a veure per indicació de
la Generalitat (l’ùltim Calaf).
Ara començarem l’execució de projectes d’envergadura
en els qual estem treballant des de fa temps. Entre
aquests hi ha: la renovació de Fira de dalt, el carrer
església, elcentre civic/casal de joves, el reforç de l’ùnic
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tram de muralla que queda per la Porta del carrer Sant
Miquel, etc.
Cal sumar-hi, d’altra banda, que el Centre Cardona
Medieval s’ha incorporat dins de la Ruta de Turisme “El
Pirineu Comtal” que impulsa la Generalitat; els plans
anuals de dinamització comercial junt amb l’UBIC,
etc. Tots aquest projectes hem aconsseguit que fossin
cofinançats per la Generalitat i/o la Diputació.
També s’ha de destacar que l’alcalde acaba de signar
amb Habitatge el conveni que declara el nucli antic “zona
d’especial interès”, i ben aviat esperem engegar l’oficina
local d’habitatge.
Fa pocs dies hem tractat el tema amb la Diputació,
de manera que poguem sumar ajuts de totes les
administracions. Les perspectives son molt bones en un
marc de diàleg i excel.lent relació.
Aquests nou impuls a la rehabilitació del nucli antic
permetrà obtenir subvencions tan per estructura (com
fins ara) més obres de l’interior dels habitatges. I els
projectes i les idees no s’acabem aquí. En seguirem
parlant properament. Tot plegat és una bona mostra
de l’activitat del govern municipal. Ens hi varem
comprometre i ho estem complint!

opinió

Un impuls per Cardona
La Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial respon a una de les prioritats
del govern socialista de la Generalitat de Catalunya. La
Llei impulsada pel govern socialista i aprovada pel Parlament de Catalunya el mes de maig de 2004 preveu
la creació d’un fons a disposició dels ajuntaments, que
serveix per finançar projectes d’intervenció integral que
tinguin per objectiu la millora urbanística, social i econòmica de barris que requereixin una atenció especial.
A Cardona, el Projecte d’intervenció integral del nucli
antic fou aprovat l’any 2006 en tercera convocatòria.
Aquest projecte vol fomentar la conservació i recuperació
dels valors històrics, culturals i arquitectònics, millorar
les condicions urbanístiques i les condicions d’integració
social i cultural de la població resident.
La Llei té dues vessants, una de millora de l’espai públic,
l’aplicació de la qual correpon a l’Ajuntament com a administració local, i una segona, d’ajut a la rehabilitació
per a particulars.
Respecte a la primera, les actuacions més destacades
són la urbanització de la plaça del Vall, de la plaça de la
Fira de Dalt, la restauració del Palau Graells, la consolidació de l’àrea equipamental de Cal Badia i el futur centre
cívic i casal de joves. Referent als ajuts a particulars, les
actuacions subvencionades han d’estar relacionades
amb la rehabilitació de cobertes i de façanes, amb obres

Nucli Antic i Llei de barris
La Llei de barris, impulsada pel Govern català i aprovada
pel parlament l’any 2004, ha significat una de les majors
inversions a nivell local de les últimes dècades. Aquesta
llei ha estat un impuls indiscutible en la millora dels nostres municipis i dels seus barris. Esquerra Republicana
de Catalunya, juntament amb la resta de socis del primer
govern catalanista i d’esquerres, va ser un actor clau en
la consecució d’aquesta fita que ha permès intervenir directament en la millora i la rehabilitació de centenars de
barris del nostre país.
A Cardona aquesta llei va comportar una injecció d’uns
tres milions d’euros entre el 2006 i el 2010 que s’han
anat materialitzant en un seguit de projectes tant de
millora de l’espai públic (plaça del Vall, Fira de Dalt,
carrer Església, carrer accés Cal Badia), com de creació
d’equipaments (Centre Cívic/Casal de Joves, biblioteca
Cal Badia, Casal Graells), com de dinamització socioeconòmica (senyalització patrimonial, dinamització
comercial, dinamització turística, formació comercial).
A més cal destacar un aspecte fonamental com els ajuts
als particulars per rehabilitar els seus immobles (rehabilitació de façana, coberta, instal·lacions comunes i millora
de l’accessibilitat (instal·lació ascensors).
Esquerra valora positivament el desenvolupament del

Jordi Casas, portaveu PSC

de millora de les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i en la millora de les instalacions comunitàries; amb subvencions del 30% sobre
el pressupost de l’obra.
Des del grup municipal socialista, valorem molt
positivament l’impuls de qualitat i d’acció dinamitzadora
que aquesta Llei ha aportat per a tot el nucli antic de
Cardona. Si volem orientar la nostra vila al turisme,
hem de potenciar al màxim el desenvolupament
d’aquestes accions reparadores per part dels propietaris
d’immobles; així, a més d’embellir el nostre patrimoni,
reforcem l’activitat econòmica dels petits comerciants i
ajudem al repoblament del nucli antic.
També demanar la màxima implicació de l’equip de govern, afavorint, incentivant i estimulant els projectes de
millora, com la reducció quantitativa de les ordenances
fiscals de les llicències urbanístiques i dels impostos
sobre construccions, instal.lacions i obres, que graven
econòmicament els propietaris que desitgen rehabilitar
el seu immoble.
Per acabar, només recordar que l’aprofitament d’aquests
avantatges que ens proporciona la LLei de barris té una
durada de 4 anys i, per tant, a finals del proper any 2010
expira la seva vigència. Fem un darrer esforç per part de
tots els implicats i així aconseguirem una Cardona més
bonica, més turística, més habitada i més sostenible.

Joaquim Palà, portaveu ERC

Projecte d’intervenció integral del nucli antic, malgrat
algunes discrepàncies en projectes concrets i sobretot en
la seva execució, som conscients del que ha significat el
projecte d’intervenció per al nostre municipi. No obstant
això, la Llei de barris obria una porta a la participació
ciutadana que el govern no ha acabat d’aprofitar. A més
la materialització d’algunes d’aquestes inversions no han
acabat, en el nostre entendre, de ser adients (plaça del
Vall, Biblioteca, carrer accés Cal Badia...).
Manifestem el nostre desig que les inversions que resten
es materialitzin d’acord amb els terminis establerts i que,
malgrat les dificultats econòmiques, s’emfatitzi en la rehabilitació d’habitatges del nostre nucli antic. Per al 2010
hi ha un gruix important de recursos en aquest sentit que
cal aprofitar. A més durant el proper any es posarà en servei l’oficina d’habitatge que serà una eina on els veïns es
podran informar de les subvencions per a la rehabilitació
dels habitatges. ERC restarà amatent al desenvolupament de tot el projecte.
Per últim, Esquerra–Cardona demana anar més enllà
del Projecte d’intervenció integral del nucli antic buscant
noves vies per tal d’aconseguir tots els mitjans per a una
rehabilitació vertadera del nostre nucli antic i dels seus
voltants.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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La Fira de la Llenega de Cardona repeteix èxit
de convocatòria i organització
La mostra boletaire de Cardona torna a
atraure un gran nombre d’expositors i
visitants i consolida la seva aposta com
a referent turístic a la Catalunya Central
Cardona es va convertir durant l’últim cap de setmana
d’octubre en la capital dels bolets la Catalunya Central.
La mostra cardonina, que enguany arribava a la seva dissetena edició, va registrar un allau de visitants sent una
de les edicions més participades des que es va crear el
certamen.
És per això que l’Ajuntament en fa una valoració “altament positiva” atès que la Fira de la Llenega s’ha convertit en tot un referent al territori.
Enguany la Fira va tornar a ampliar la seva oferta durant
tot el cap de setmana amb la programació de diverses
activitats per a totes les edats i tots els gustos.
La mostra va arrencar dissabte amb una demostració i
degustació de la cuina de la llenega a càrrec de l’Escola
d’Hostaleria Joviat i un taller de titelles infantils a la
plaça de la Fira. La jornada es va tancar amb l’actuació

La Fira de la Llenega 2009 va augmentar el nombre d’expositors i visitants

Imatge de la demostració de cuina amb bolets a càrrec dels professors i
alumnes de l’Escola d’Hostaleria Joviat

a l’església parroquial de Sant Miquel del grup Esclat
Gospel Singers.
Però el plat fort de la Fira va arribar diumenge amb la
mostra i venda de bolets i la celebració de concursos,
tastos i exposicions. Una cinquantena d’expositors van
muntar parada al centre històric de Cardona oferint als
visitanst una variada mostra de bolets i productes alimentaris i artesanals.
A més, durant el matí de diumenge els visitants van poder realitzar tot tipus d’activitats com: degustar diversos
plats cuinats amb llenegues i elaborats pels restaurants
del municipi o contemplar l’exposició de diferents varietats de bolets del país, realitzada per l’Agrupació
Micològica Berguedana. Com ja és tradicional, la Fira
va comptar també amb els concursos de conserves, de
la llenega més gran i del bolet més original. La Unió de
Botiguers i Comerciants de Cardona es va sumar a la
festa sortejant quatre packs entre els seus clients per un
import de 100 euros cadascun.

Concert del grup Esclat Gospel Singers a l’església parroquial

Els més petits també van poder gaudir de la Fira de la Llenega
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Els carrers i places de Cardona es van omplir de visitants

La Fira va programar actes per a totes les edats

Animació infantil a la Fira de Baix

La mostra de bolets va ser molt visitada

Les parades de bolets, protagonistes de la Fira

La Fira de Baix va acollir l’actuació del grup Rems d’havaneres i la cerimònia
d’entrega de premis dels diferents concursos de la Fira

Una Fira per als més petits
La Fira de la Llenega de Cardona
s’adreça també al públic més jove
a qui es dedica el Festival Infantil
“Tocats del Bolet”, amb tot tipus
d’activitats destinades als més
petits com un concurs boletaire
per a nens i nenes de 5 a 12 anys,
tallers, jocs i diversos espectacles
infantils.
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L‘Ajuntament i “la Caixa” col·laboren per
dinamitzar la nova biblioteca municipal
L’Obra Social “la Caixa”
destina 24.000 euros per
a les activitats de la nova
biblioteca municipal
L’Obra Social “la Caixa” ha reafirmat
el seu compromís amb Cardona amb
una nova col·laboració encaminada a
dinamitzar les actvitats programades
a la nova biblioteca municipal i a
fomentar la lectura entre els ciutadans.
Aquesta iniciativa és fruit del conveni
de col·laboració signat el 1995 entre
l’Obra Social “la Caixa” i l’Ajuntament
de Cardona.
Arran del conveni, l’Obra Social “la
Caixa” va cedir la titularitat de la
biblioteca situada al carrer Major
35 a l’Ajuntament, amb l’objectiu
de poder garantir la qualitat de la
prestació del servei de la biblioteca.
Aquesta cessió va comportar la donació per part de l’Obra Social de tot
el fons bibliogràfic, les publicacions,
microfitxes, etc...

Presenten el llibre
“L’últim hereu”
El 26 de juny es va presentar
a Cardona el llibre “L’últim hereu”, que narra la història de la
família Arnalot, alguns membres
de la qual tenen arrels a la vila
de Cardona. Per aquest motiu
l’Ajuntament de Cardona va
presentar el llibre a la vila en
un acte presidit per l’alcalde i
que va ser seguit per un públic
nombrós.
L’autor del llibre, David Gràcia,
i Lluís Arnalot i Serra -cardoní i
membre de la nissaga dels Arnalot-, van assitir a la presentació
del llibre realitzada a Cardona.
“L’últim hereu. Casa el Tort
d’Alós o la insòlita aventura de
la família Arnalot” ha estat publicat per Pagès i es pot adquirir a
les llibreries de Cardona.
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L’alcalde
amb els
representants
de La Caixa
durant la
signatura del
conveni

Ara, amb l’obertura del nou equipament, la Caixa continua donant
suport a l’activitat cultural que es
realitza al municipi a través de la
nova biblioteca.
El passat mes de maig es va fer oficial la col.laboració en un acte presidit per Josep Maria Sala, alcalde
de Cardona, a qui van acompanyar
Francesc Montoya, director d’Àrea
de Negoci de “la Caixa” al Bages
Nord–Berguedà, i Jordi Raich, director de l’oficina de “la Caixa” a
Cardona.

L’Obra Social “la Caixa”, amb
la població de Cardona
Aquesta col·laboració es suma a
altres col·laboracions realitzades
anteriorment amb el consistori,
com per exemple l’exposició de
fotografia Avelino Pi. Fotografia de
l’Esport, que es va poder visitar a la
biblioteca municipal el passat mes
de març, o col·laboracions realitzades amb entitats de renom de la
població, com els diferents donatius
realitzats a la Residència Sant Jaume de Cardona.

Les Caramelles
porten el públic i la
música a Cardona

Baixa la participació
a les europees

Cardona va viure el passat 12
d’abril una participada festa de
les Caramelles.
La tradicional cantada de Caramelles de la vila va tenir la
participació dels 4 grups de
caramellaires del municipi. Així,
durant el matí, les Caramelles
de Pagès, les Caramelles de
la Coromina, la Coral Jove i el
Cant Coral l’Amistat van oferir
els seus cants pels carrers i les
places de la vila.
El punt i final de la festa va arribar al migdia quan els 4 grups
de Caramelles de Cardona van
cantar la Sardana de Cardona
a la plaça de la Fira, davant
l’edifici de l’Ajuntament.

La participació en les eleccions
europees del passat 7 de juny es
va situar en un 33,6%, 6 punts
menys que en les europees de
2004. La força més votada va
ser el Partit dels Socialistes
de Catalunya, amb un total de
543 vots, 213 menys que en les
darreres eleccions europees.
La segona força política va
ser Convergència i Unió, amb
447 paperetes al seu favor,
10 menys que en les últimes
europees. El Partit Popular es va
situar com a tercera força amb
l’11,4% dels vots i 168 votants,
i la quarta força més votada va
ser Esquerra Republicana que
va obtenir 161 vots, 36 vots
menys respecte les eleccions
europees de 2004.

El pas del Tour de
França per Cardona,
el passat dia 10 de
juliol, va ser seguit
per un gran nombre
de cardonins que no
van deixar passar
l’oportunitat de veure
en directe l’històric
pas per la vila de la
cursa ciclista més
important del món

El Tour de França passa per Cardona
El pas del Tour de França per Cardona va provocar la lògica curiositat de la majoria de veïns de la població que
va seguir la prova de manera entusiasta. Tot i el nombrós
públic, l’esdeveniment es va desenvolupar amb total normalitat i el dispositiu de coordinació no va registrar cap
incidència. Una trentena de persones van formar part de

l’operatiu format per voluntaris de Protecció Civil, de la
Penya Ciclista Mundo i de veïns de la vila, a més de la Policia Local i la Brigada Municipal. L’Ajuntament agraeix la
col.laboració de les persones que van participar en el dispositiu de control i felicita la ciutadania pel seu exemplar
comportament durant el pas de la cursa per Cardona

Un públic nombrós va seguir l’edeveniment

Els corredors arribant a Cardona

Una trentena de voluntaris van formar l’operatiu de control del Tour

Els cardonins no es van voler perdre l’històric pas del Tour per Cardona
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

Monument al Miner
Cardona
4 de desembre de 2009

“La decisió de fer un monument al miner
comportava tenir en compte molts
aspectes, pero n’hi havia un que teníem
molt clar des del primer moment:
havíem de fer un memorial que
recordés per sempre els miners que
varen morir d’accident o per causa de
la mina”
Josep M. Sala, alcalde de Cardona

...als miners de la
sal i la potassa,
en record
permanent

Ajuntament de Cardona

“Un agraïment sentit als miners que han vetllat per la
bona marxa d’aquesta iniciativa amb el Joaquín Galera
al capdavant. El nostre agraïment també a totes les
persones del poble que hi han col.laborat”.
“Tots els miners que varen treballar a la mina i les
seves famílies mereixen el nostre reconeixement. La
història de Cardona del segle XX és la història de la
mina i els miners fonamentalment”.
Josep M. Sala , alcalde de Cardona

L’alcalde i la Sra. Victòria Esquivel Ribera, vídua del miner Francisco Barragán Vázquez, mort d’accident a la mina
l’any 1952, van descobrir l’escultura i van realitzar l’ofrena floral.

“Esta figura del minero en su sencillez simboliza la
minería mas dura, la de la pala, las alpargatas y la luz
del carburo estando impregnada del espíritu minero
que es, en esencia, el aprecio al trabajo bien hecho,
que es exigencia de honradez, que es solidaridad y es
compañerismo”.
Joaquín Galera, un dels miners impulsors de l’homenatge

“Este acto marca un hito en la historia de la mina
de Cardona y servirá para que los visitantes vean
el esfuerzo i el sacrificio que supuso para su gente.
Este monumento es también un homenaje a Don
Guillermo Arrieta, muy querido por todos nosotros”.

Elegía a los mineros fallecidos en la mina
“Des de la distancia en el tiempo / y ante el buen Dios
por testigo / clama el Valle Salino / Cardona entera, su
gente: Oración, honor, gratitud eterna!”
Agustina García, esposa, filla i néta de miner

Salvador Romero, antic miner de Cardona

L’alcalde encenent la flama del llum de carbur de
l’escultura, símbol del record permanent de la vila cap
als seus miners.

“He intentat plasmar en l’escultura el que em va demanar
l’Ajuntament de Cardona i el grup de miners. És la figura d’un
miner, amb els elements de treball que millor l’identifiquen:
la pala, la barrina i el llum de carburo La gent de Cardona ha
col·laborat molt. M’han donat unes espardenyes autèntiques,
noves, de les que utilitzaven a la mina, fetes a Cercs. Una
senyora ha confecci9nat la gorra que portaven”.
Ramon Oms, escultor

La gent dempeus escoltant les 77 salves en record dels 77
miners morts a la mina.

“Y me van a permitir que haga un agradecimiento
a las viudas de los mineros. Ellas, sobretodo
en los tiempos más difíciles, en medio del
dolor por la pérdida del marido y padre, con
un sacrificio inmenso, sin dinero y sin ayudas
sociales, sacaron adelante a sus familias. Ellas
son el gran ejemplo de lo mejor que hay en el
ser humano. Su generosidad y espíriu de lucha
deberían estar impreso en nuestros corazones
y en los corazones de las nuevas generaciones,
en gratitud permanente. Por tanto, hoy es este
sentido acto, en nombre de todo el pueblo:
les digo muchas gracias y por favor no se
olviden de explicarlo a sus nietos. Su ejemplo
de generosidad y sacrificio es cimiento para ir
construyendo una Cardona más solidaria.
Josep M. Sala, alcalde de Cardona

Vista del cel sobre el castell de Cardona, on es
por veure el fum de les 77 salves d’honor, que
foren seguides per un emocionat silenci dels
presents.

notícies

La cooperació amb
Cardona de l’Uruguai
continua avançant
Les cardonines Montse Algué i Clara
Simón participen en el programa
d’intercanvi amb Cardona de l’Uruguai
Després de la signatura del Protocol d’Agermanament
entre la Cardona catalana i l’uruguaiana el 30 de març
d’enguany, ambdues poblacions impulsen un seguit de
projectes de cooperació previstos en el protocol.
Gràcies al conveni, les joves cardonines Montse Algué
i Clara Simón van obtenir dues beques, atorgades per
l’Ajuntament, per participar en el programa d’intercanvi
cultural entre les dues poblacions. Montse Algué i Clara Simón van viatjar durant el passat mes d’agost a la
cardona uruguaiana on van conèixer de prop la realitat
d’aquest país sudamericà.
Per altra banda el conveni de cooperació entre les dues
poblacions preveu que el proper mes de gener Cardona
aculli els dos primers becaris de l’Uruguai.
Aquest marc de cooperació té l’ajut de la Diputació de
Barcelona dins el programa “Xarxa Barcelona, municipis

Imatge de la recepció oficial que els responsables de la Junta Local de
Cardona van oferir a les becàries cardonines, Montse Algué i Clara Simón

de qualitat” i preveu, també, una actuació consistent en
la formació d’un tècnic en les tasques d’organització i funcionament d’un municipi. La persona designada ha estat
Maria Gabriela Cabrera, secretaria de la “Junta Local de
Cardona”, atès que l’Uruguai ha aprovat recentment la
llei de descentralització política que permet assolir, a ciutats com Cardona, l’autonomia com a municipi.
Properament s’explicarà amb detall la història i els objectius de les relacions entre la Cardona de l’Uruguai i la
nostra, aprofitant l’estada que els becaris i la secretaria
de la Junta Local de Cardona de l’Uruguai faran a la Cardona catalana.

L’Esplaia’t a la Fira i la Ludoteca omplen l’estiu de diversió
Enguany s’ha realitzat la segona edició de l’Esplaia’t a la
Fira i la Ludoteca d’Estiu. Una trentena de nens i nenes,
nois i noies, d’entre 4 i 12 anys han viatjat en el temps
durant els mesos de juliol i agost. Cada setmana s’han
endinsat en una època diferent que els ha conduït, de
les mans de les monitores, a reviure i conèixer diversos
aspectes de cada època.
Així, per exemple, han intentat descobrir restes dels
nostres avantpassats prehistòrics, s’han amarat de la
cultura egípcia, han après costums ben curiosos dels
indis americans i han pogut “reviure” els primers contactes d’aquests amb els “cowboys”, han passat per
l’època hippie, rememorant algun dels seus moments
més emblemàtics. I tot això, ho han fet per mitjà de jocs,
danses, cançons, tallers i, evidentment, la “màquina del
temps” que cada setmana els traslladava a una època
determinada.
L’activitat ha estat organitzada, com l’any passat, conjuntament entre les AMPA dels centres educatius del municipi, Càritas, Creu Roja i l’Ajuntament de Cardona.
Cinc famílies de Cardona acullen cinc nens de Bielorrússia
A més, aquest any s’ha tingut la participació de 5 nois
i noies bielorussos acollits per famílies cardonines per
mitjà de l’entitat “Osona amb els nens”, entitat de llarga
trajectòria amb l’acolliment d’infants afectats de radiació
nuclear.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

L’Anna, la Tania, el Denís, el Dimitri i el Kiril van estar aquest estiu a Cardona

notícies

El Xou Íssim Dansa porta l’art de la dansa als
carrers i places de Cardona
Cardona va acollir el passat 19 de juliol una nova edició del
festival de dansa organitzat per la galeria Issím i que enguany renovava la seva denominació i el seu format.
El nou certamen, sorgit del Festival Més Dansa, arribava
aquest estiu a la seva cinquena edició amb el nom de XID Xou Íssim Dansa- i amb l’objectiu de treure la dansa al carrer
i apropar-la al gran públic.
La programació del XID es va concentrar en un sol dia i va
incloure fins a 5 espectacles, una classe magistral i un dinar-col·loqui sobre el món de la dansa. A més, el Xou Íssim
Dansa es va abocar al carrer i la majoria d’actuacions programades van ser gratuïtes.
Diversos indrets de la vila, com la plaça de la Fira o el pati
del castell de Cardona van ser escenari de les actuacions
que enguany es van poder veure al certamen. Entre les
actuacions programades van destacar la presentació de
l’espectacle “Des de sempre” del duet de ballarins de Cardona, Anna Novellas i Víctor Gonzàlez, així com els dos espectacles que el reconegut ballarí francès Nicolas Rambaud
va portar al festival.

Imatge de la passada edició del Xou Íssim Dansa. Fotografia Jordi Plana

Cardona se suma a la commemoració de l’any Amades
El Foment Cardoní recorda l’obra
i la vida del folklorista català Joan
Amades
Cardona ha estat una de les moltes poblacions catalanes que al llarg d’aquest any 2009
s’ha sumat als actes de commemoració de
l’any Amades, coincidint amb el cinquantenari
de la mort del reconegut folklorista català.
El Foment Cardoní, amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Cardona, va impulsar la iniciativa amb l’organització de tot un seguit
d’activitats destinades a divulgar la vida i
l’obra de qui va ser el primer gran estudiós del
patrimoni popular de Catalunya.
Els actes van començar el divendres 30
d’octubre amb la inauguració de l’exposició
“Joan Amades: La memòria del poble”,
instal.lada a la biblioteca municipal i la presentació del darrer número del butlletí “Cardona Oberta”, que edita el Foment Cardoní i que
es va dedicar especialment a Joan Amades.
En els seus nombrosos treballs sobre el
patrimoni popular de Catalunya, Amades va
recollir una part del ric patrimoni folklòric de
la vila de Cardona. Els actes es van completar
amb la projecció d’audiovisuals, narració de
contes i llegendes, i una conferència sobre
Joan Amades a càrrec d’Amadeu Carbó. Van
col.laborar en la iniciativa el Cinema Amater,
els Geganters de Cardona i la Biblioteca Marc
de Cardona.

La primera tinent d’alcalde, Cloti Farràs; el president del Foment Cardoní, Joan Company;
el president de l’Associació Joan Amades, Pere Cañellas i el comissari de l’exposició
Amadeu Carbó durant la presentació de l’Any Amades a Cardona
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Activitats dutes a terme per la Comissió Social: prevenció
de l’absentisme escolar i les drogodependències
La Comissió Social durant aquest any ha consolidat el
seu principal objectiu: prevenir el consum de substàncies
nocives per a la salut. Quan parlem de drogues no ens referim només a les il·legals, de fet una de les drogues que
més preocupa és una de legal, ens referim a l’alcohol.
Què és el consum d’alcohol que es considera de risc?
Per a la majoria de les persones adultes, prendre begudes alcohòliques amb moderació no sol significar un risc
important per a la salut.
Un consum prudent d’alcohol no hauria de ser superior a
una o dues consumicions diàries en el cas de les dones
(llevat de les embarassades), i dues o tres consumicions
en el cas dels homes, intercalant dies de no consum. Superar aquestes quantitats implica entrar en el nivell de consum de risc, la qual cosa no vol dir que consums inferiors
siguin segurs per a tothom i en qualsevol circumstància.
A mesura que t’endinses en el consum de risc, l’alcohol
pot ocasionar-te problemes de salut, familiars, amb els
teus amics, els teus estudis… Si creus que aquest és el
teu cas o simplement penses que beus massa, pots provar de seguir alguns d’aquests consells per beure menys,
o bé consultar el teu metge.
Si consideres que tens un problema amb el consum
d’alcohol i vols beure menys, t’aconsellem:
Escriu en un paper les teves raons per beure menys.
Tria el teu límit: pots escollir no beure o triar un altre límit.
El consum no hauria de ser mai superior a una o dues
consumicions diàries en el cas de les dones i dues o tres
consumicions en el cas dels homes.
No prenguis mai més de cinc consumicions concentrades
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en una sola ocasió, tant si prens alcohol de manera habitual com si només ho fas de tant en tant.
Pren-te un respir! Tria almenys un o dos dies a la setmana
en els quals no beguis alcohol.
Aprèn a defensar les teves opcions. No cal que prenguis
begudes alcohòliques cada cop que els altres ho fan o
cada cop que te n’ofereixen. Prova formes de dir «no»
diplomàticament. Demana ajuda a un professional de la
salut si no te’n surts.
Haurien d’abstenir-se de prendre begudes alcohòliques:
Les dones embarassades.
Els nens i les nenes i els adolescents menors d’edat.
Els qui han de conduir vehicles o fer activitats perilloses.
Els qui prenen alguns medicaments o que pateixen determinades malalties (el metge te n’informarà).

Representació de l’obra teatral “No em ratllis” entre els alumnes d’ESO i
Batxillerat de l’escola Mare de Déu del Carme i de l’IES Sant Ramon

entitats

Cardona se suma a la festa dels 50 anys del
grup de teatre El Traspunt
El grup de teatre El Traspunt de Cardona
ha celebrat aquest 2009 el seu 50è
aniversari amb multitud d’actes i una
entusiasta resposta del públic cardoní
L’any 2009 formarà part de la història del grup de teatre
El Traspunt que ha complert 50 anys de vida en plena
forma.
L’entitat ha celebrat l’efemèride amb un extens i variat
programa d’actes que es va anar succeint al llarg de l’any
i que va tenir com a punt àlgid la Festa dels 50 anys que
es va celebrar el cap de setmana del 26 al 27 de setembre.
Durant dos dies es van programar una quinzena d’actes
en els quals va destacar l’activa participació de nombroses entitats cardonines. La Banda de Cardona, els
Geganters i Grallers de Cardona, el grup Vas-Tukada, les
Bruixes de Cardona, el Grup Vocal Juvenil, Salabró de Mar
i la Sal de Cardona van ser algunes de les entitats que es
va sumar a la festa.
La Festa va comptar, a més, amb la col.laboració del grup
de teatre El Cansancio amb el popular humorista cardoní
Berto Romero que va presentar a Cardona el seu nou
espectacle “El Consuelo del Labriego”.
A més, durant els dos dies hi va haver una gimcana infantil, cercavila de gegants, correfocs i concerts amb la
Banda de Cardona, Grup Vocal Juvenil, el grup Vas-Tukada, havaneres amb Salabror de Mar i La Sal de Cardona i
la representació de l’obra de Jordi Santasusagna “El Club
dels Contes Guais”.
Per altra banda, el dissabte 21 de novembre El Traspunt
va presentar l’obra “50logia”, un recull d’algunes de les
obres més destacades que el grup ha representat al llarg

A dalt, final de l’obra “50logia”, amb tots els actors a l’escenari, a sota escena
de “Don Juan Tenorio”

dels seus 50 anys de trajectòria. Durant tres hores es
van representar fragments de les obres: El genio alegre
(1963), El fiscal Recasens (1963), Sí quiero (1982), Enric
IV (1992), Don Juan Tenorio (1993), No hi ha illes meravelloses (1993), El cafe de la Marina (1997), Políticament
incorrecte (2001), Arte (2002), La reina de bellesa de
Leenane (2008) i De2en2 (2003).

Nova edició dels premis Bages
de Literatura juvenil a Cardona
La col·legiata de Sant Vicenç de Cardona va acollir el
passat 29 de maig l’acte de lliurament dels Premis Bages
Juvenils de Literatura organitzats per Òmnium Cultural
del Bages, dotats per Caixa Manresa i l’Ajuntament de
Cardona, que patrocina els premis de narrativa històrica
i llegendària.
L’alcalde de Cardona, Josep M. Sala, el president d’Òmnium
Bages, Jaume Puig, el regidor de Cultura de l’Ajuntament
de Manresa, Ignasi Perramon, el vicepresident del Consell
Comarcal del Bages, Josep Candàliga, el subdirector de
l’Obra Social de Caixa Manresa, Marcel Sellas i el director
d’Edicions Zenobita, Josep Antoni Serra, van lliurar els
guardons als premiats. L’Ajuntament considera aquests
premis com una important iniciativa per fomentar la cultura catalana; d’aquí que contribueixi a la seva organització
i a la dotació del premi de narrativa històrica.
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l’entrevista

Cobla Cardona
“Cardona té un patrimoni
musical molt important”
Cardona té des d’aquest estiu una nova
formació musical: la Cobla Cardona. Els
seus impulsors, amants de la música
de la sardana, esperen que la iniciativa
tingui èxit i contribueixi a consolidar el
patrimoni musical de la vila
Com neix la idea de crear la Cobla Cardona?
La idea surt d’alguns integrants de la Banda de Cardona.
Hi havia una sèrie de músics que en tenien ganes. A la
Banda ja hi ha molts instruments de cobla, tot i això ens
faltaven els instruments típics de la cobla com la tenora,
el tible i el flabiol. Finalment uns quants vam decidir començar a tocar aquests instruments per tirar endavant la
Cobla a Cardona.
Però la Banda de Cardona també toca sardanes.
Sí, però la nostra idea era poder fer concerts i audicions
de sardanes amb el format típic de cobla. A més, la idea
sorgeix de l’interès d’uns quants membres de la Banda
de Cardona cap al món sardanístic i del folklore català.
Quan vau fer la primera actuació?
La primera actuació la vam fer el 26 de juny de 2009 a
les festes del Barri Major de Cardona. En principi volíem
esperar un temps per fer els assajos i el rodatge necessaris abans de fer les primeres actuacions. Però en arribar
la festivitat de Corpus el director del Banda de Cardona,
Narcís Mellado, ens va explicar que els veïns del Barri

La Cobla Cardona en una de les seves actuacions a la vila

El músic cardoní Xavier Ventosa

Major havien demanat si podíem fer sardanes i ja ens hi
vam apuntar. Aquell dia vam estrenar també la sardana
de Narcís Mellado “De Vilandeny al carrer Major”, perquè
la Cobla assaja a Vilandeny. Després també vam actuar a
la Festa Major del castell i a l’Aplec del 18 de setembre.
Quanta gent sou?
La formació clàssica de Cobla es d’11 músics i a la Cobla
Cardona ara som 13 persones. Actualment els música de
la Cobla som: Maria Pelfort, Pau Mellado, Joan Pelfort,
Mònica Sala, Pep Mellado, Teresa Juberó, Miquel Sala,
Oriol Serra, Sergi Domingo, Marcel Comellas, Jaume Marsinyach, Cesca Tort, Narcís Mellado i Xavier Ventosa. La
idea és que hi hagi gent de totes les edats i de tots nivells
per tal que s’hi pugui afegir tothom que ho vulgui. Estaria
molt bé que la gent s’animés a participar-hi.
I a nivell musical, què suposa disposar de la Cobla?
És una oportunitat de millorar la formació musical i de
tocar instruments com la tenora, el flabiol
o el tible que no es toquen en cap altra
formació que no sigui una Cobla. A més, la
Cobla i la Banda de Cardona són dues formacions compatibles i es complementen,
tots hem sortit de la Banda i continuem a
la Banda
I per a Cardona, en què contribueix tenir
una cobla?
Jo crec que és important perquè la gent
que té interès i inquietuds per la música
pugui disposar d’una altra plataforma per
aprendre i gaudir de la música. Crec que
és molt bo que sorgeixin iniciatives com
la Cobla Cardona o, en el seu moment, la
Banda de Cardona, perquè contribueixen a
dinamitzar l’activitat musical de Cardona i
són un complement fonamental per la formació dels músics.

La revista Cardona és oberta a tots els cardonins i cardonines. Tothom qui
ho vulgui pot enviar-nos articles d’opinió, notícies i activitats que es realitzin
al poble Podeu portar-ho a l’Ajuntament, trucar al 93 869 10 00 o enviar-ho a
cardona@cardona.cat. Comptem amb la vostra col·laboració! Animeu-vos-hi

