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editorial

Millorant Cardona en tots els àmbits
En aquesta edició de la revista -que no té prou espai per
recollir tota l’activitat municipal- podem destacar notícies
que suposen un salt important per a la nostra població:
1) El paquet d’obres municipals que s’està fent, que
són compromisos amb els quals l’equip de govern es
va presentar a les eleccions, i són també una important
aportació a la lluita contra la crisi.
2) La creació del Consorci del Solsonès i Cardona per al
Medi Ambient, que respon a la voluntat de superar les
fronteres de la comarca i sumar esforços amb la gent
del Solsonès per prestar serveis mancomunadament,
perquè siguin més rendibles per als ciutadans.
3) L’aprovació inicial del POUM, que ha tingut un procés
més llarg del que volíem, però que alhora ens ha permès
parlar i escoltar molta més gent, fins a arribar a una proposta madurada i estudiada tècnicament, que només té
en compte l’interès general de Cardona.
Ara, durant el termini d’informació pública, s’han presentat 70 al.legacions que l’equip redactor estudiarà a fons;
la majoria són al.legacions de propietaris que demanen
algun ajust o canvi defensant, de forma clara i transparent, legítims interessos particulars.

Hi ha, però, alguna al.legació que no podrà estimar-se
perquè clarament propugna protegir interessos que van
en contra de l’interès general de Cardona: entenem, per
exemple, que de cap manera es pot situar el camp de
futbol a les Colònies malbaratant el millor sòl públic,
que s’ha de destinar a habitatge de promoció oficial, a
més de no permetre-ho la topografia.
D’altra banda, tampoc no es pot acceptar que no es
facin habitatges a la part sòlida de l’actual camp de futbol, quan el terreny és municipal i, per tant, suposaria
abaratir els futurs habitatges que Cardona necessita.
4) Trobareu, també, tot un seguit de notícies que mereixerien més espai per la seva trascendència:
La Fira d’Entitats -pensada per captar nous socis entre
el jovent, dins del programa de lluita contra la drogodependència-, la Fira Medieval/Festa de la Sal, que ja és
un referent fora; les notícies de publicacions dins del
programa de recuperació del patrimoni o el concert
econòmic aconseguit per a la Residència Sant Jaume,
etc.
En definitiva, estem millorant Cardona en tots els
àmbits.
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actualitat

Cardona posa en marxa amb èxit la recollida
de la fracció orgànica
El 82% de les famílies cardonines s’informen del servei de recollida de l’orgànica
Des del passat 1 de juliol Cardona té en funcionament el
nou servei de recollida de la fracció orgànica municipal,
un servei que s’ha impulsat per mitjà de la creació del
“Consorci Solsonès-Cardona per al medi ambient”, format per les poblacions de Cardona, Solsona i la resta de
municipis del Solsonès.
Per als integrants del Consorci, la creació d’aquest ens
és la millor fórmula per tal de racionalitzar els recursos i
millorar l’eficàcia en la prestació del servei de reciclatge
de la matèria orgànica.
Èxit de la campanya informativa
Sota l’eslògan “Al Solsonès i a Cardona donem vida a
l’orgànica” s’han realitzat diverses sessions informatives per explicar a la ciutadania el funcionament del nou
servei. La campanya d’informació feta a Cardona durant
els mesos de maig i de juny ha permès informar el 82%
de les famílies cardonines i repartir fins a 1.293 kits de
reciclatge.

Imatge de la campanya per a la recollida de la fracció orgànica

Preguntes més freqüents sobre la recollida de l’orgànica
On i quan hem de dipositar les deixalles:
Els servei de recollida es porta a terme tots els dimarts, dijous i dissabtes al matí. Les deixalles orgàniques s’han de dipositar als contenidros de color
marró situats a la via pública. Es demana als veïns
que dipositin les deixalles la nit abans per evitar
aglomeracions.
Què podem reciclar:
Restes de menjar i vegetals com closques d’ous,
marisc i fruits secs; ossos i restes de carn i espines
de peix; restes de pa i menjar en mal estat; peles i
triadures de fruita i verdura; marro de cafè i restes
d’infusions, taps de suro, serradures, paper de cuina

i tovallons de paper bruts, així com flors, fullaraca i
gespa.
Altres modalitats de recollida:
Els establiments comercials i d’hostaleria que generin més fracció orgànica rebran dipòsits específics
per a la correcta recollida de la fracció orgànica. A
més, també es preveu informar, a partir del proper
mes de setembre, els veïns de pagès els quals rebran un autocompostador domèstic per reciclar la
matèria orgànica.
Més informació:
A la pàgina web: www.donemvidaalorganica.cat

Les sessions informatives van registrar un seguiment molt nombrós
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El Consorci Solsonès-Cardona per al medi ambient: “un pas històric i
encoratjador per a la col.laboració entre Cardona i el Solsonès”
El passat 7 de juliol va quedar constituït
a Cardona el nou consorci. L’alcalde
Josep Maria Sala va ser escollit primer
president
El passat 24 d’abril es va presentar al Consell Comarcal
del Solsonès el “Consorci Solsonès-Cardona per al Medi
Ambient” que s’encarregarà de desplegar i gestionar el
servei de recollida de la fracció orgànica als municipis de
Cardona i el Solsonès.
El nou ens, que neix després de dos anys de treballs,
contribuirà a millorar la col.laboració entre els municipis
i preveu la possibilitat d’assumir, en el futur, noves competències en matèria de medi ambient i salut pública.
La presentació del Consorci va anar a càrrec del president del Consell Comarcal del Solsonès, Marià Chaure,
i els alcaldes de Cardona i Solsona, Josep Maria Sala i
David Rodríguez. Els responsables del Consorci van qualificar la constitució de l’organisme com “un pas històric i
encoratjador” pel que fa a la col.laboració entre Cardona
i el Solsonès i es van mostrar convençuts de “l’èxit” de
la iniciativa.
Per a l’alcalde de Cardona, impulsor del projecte, la
constitució del Consorci servirà per millorar la qualitat
dels serveis que els municipis presten a la ciutadania i
per reduir-ne els costos que se’n deriven. “Mancomunar
la gestió dels serveis a través del Consorci és la millor
fórmula per garantir el rigor i la qualitat en la prestació d’aquests”, va apuntar Sala. Igualment va recordar
que Cardona i el Solsonès comparteixen la voluntat
d’aprofitar la “proximitat geogràfica” per cooperar en tot
allò que pugui ser rendible a la població.
El president del Consell Comarcal del Solsonès va expressar la voluntat de “treballar per resoldre els problemes de la gent al marge dels colors polítics i amb la
col.laboració de les tres institucions”.

D’esquerra a dreta: l’alcalde de Solsona, David Rodrígez, el president del
Consell Comarcal del Solsonès, Marià Chaure, i l’alcalde Josep Maria Sala
durant la presentació del Consorci

L’objectiu dels integrants del Consorci és “que prevalguin
els interessos de la comunitat que representem”, segons va manifestar l’alcalde de Solsona.

L’alcalde, Josep Maria Sala amb el vicepresident del Consell Comarcal del
Solsonès, Joan Solà, i el regidor de Medi Ambient de Solsona, Jordi Fraxanet,
en l’acte de consitució del Consorci

El cardoní Josep M.
Vilajosana escollit nou degà
de la Facultat de Dret de la
Universitat Pompeu Fabra
Des del passat mes de maig Josep M. Vilajosana i Rubió és
el nou degà de la facultat de Dret de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF). El Dr. Vilajosana, catedràtic de Filosofa del
Dret, va ser elegit per la pràctica unanimitat dels professors d’aquesta facultat.
L’Ajuntament de Cardona es congratula per haver assolit el
deganat i vol felicitar-lo i desitjar-li que tingui èxit i encert
en tan important missió.
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notícies
L’Ajuntament signa el conveni amb l’Estat i la Generalitat per
construir 11 apartaments per a la gent gran al nucli antic
A més de reforçar les polítiques socials,
el projecte permetrà donar un nou impuls
a la rehabilitació del nucli antic
L’Ajuntament ha aconseguit la col.laboració dels governs espanyol i català per tirar endavant la construcció
de petits apartaments per a les persones grans del
municipi.
El passat 3 de juny, l’alcalde Josep Maria Sala, la ministra de la Vivenda, Beatriz Corredor, i el conseller de Medi
Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, van signar, a la
subdelegació del Govern de l’Estat a Girona, el conveni
de col.laboració entre les tres administracions per tirar
endavant el projecte.
Amb aquest acord, Cardona disposarà d’un finançament
de 303.250 euros aportats pel Ministerio de la Vivienda i la Generalitat per condicionar 11 allotjaments
per a gent gran. L’objectiu del projecte és millorar la
qualitat de vida d’un sector de població molt important a Cardona, el de persones grans que viuen soles,
sobretot dones, però que encara tenen un nivell elevat
d’autonomia.
Els allotjaments, d’uns 30 metres quadrats de superfície aproximadament, estaran formats per l’apartament
independent que inclou un espai principal que farà les
funcions de sala d’estar i menjador, una petita cuina,
un bany i una habitació. A més, l’edifici disposarà d’un
seguit de serveis comuns: ascensor, bugaderia, trasters
i un ampli espai multiusos pensat bàsicament com a

L’alcalde de Cardona amb la ministra de Vivenda, Beatriz Corredor

sala d’estar i tertúlia equipada amb televisor i una petita cuina.
L’edifici que es rehabilitarà està situat entre els carrers
Escasany i Escorxador, té 6 plantes i el consistori preveu
que les obres comencin aquest estiu.
El projecte permetrà rehabilitar tres finques del nucli
antic que en l’actualitat es trobaven en mal estat. Amb
aquesta actuació l’Ajuntament dóna un nou impuls a la
rehabilitació del nucli antic, a la vegada que continua
reforçant les polítiques socials.

La piscina coberta tanca la seva primera temporada de
funcionament amb un important volum d’usuaris
Durant els 5 mesos en què ha estat oberta, la piscina
coberta ha registrat una important afluència d’usuaris,
a més s’han contractat un centenar d’abonaments
mensuals i s’han omplert les classes de cursets i
“aiguagym” que s’oferien des de l’Ajuntament. Els
responsables del servei han destacat l’alt nombre
d’usuaris que n’han fet ús i l’èxit que ha tingut la iniciativa entre els veïns de Cardona.
La posada en marxa d’aquest servei és fruit del conveni de col.laboració signat entre el consistori i el grup
Serhs –propietari del Vilar Rural de Cardona- que ha
permès a l’Ajuntament disposar de les instal.lacions
de la piscina coberta del complex hoteler. Tal i com
fixava el conveni, el servei es va interrompre el mes de
juny, coincidint amb la temporada d’estiu i la posada
en marxa de les piscines municipals de Cardona. Tanmateix les dues parts han avançat la seva voluntat de
reobrir la piscina coberta la propera tardor.

Imatge de la piscina coberta del Vilar Rural de Cardona

Les dues parts han valorat molt positivament
l’experiència de col.laboració entre els sectors públic i
privat del municipi que ha permès oferir un nou servei
d’oci i de salut als ciutadans de Cardona.
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notícies
Més inversions i actuacions als barris de pagès
L’Ajuntament construeix un nou dipòsit d’aigua per a
l’extinció d’incendis
Cardona va posar en funcionament a principis de
mes un nou dipòsit per a l’extinció d’incendis forestals. El nou equipament té una capacitat per a 315
metres cúbics d’aigua i serà de gran ajuda en les
tasques de lluita i extinció del foc.
El nou dipòsit s’ubica al camí rural del Remei a Serrateix, a la cruïlla d’accés a les masies de Santovà
i les Rovires i la seva construcció ha suposat una
inversió de 19.482 euros.
L’any passat l’Ajuntament ja va construir un dipòsit
antiincendis de la mateixa capacitat a la finca de
Capdebocs.

El dipòsit permetrà millorar la lluita contra els focs

Asfalten el camí del Vilar Rural de Cardona

Accés asfaltat al camí del Vilar Rural

El Vilar Rural de Cardona ha asfaltat el tram
de camí que va de la carretera del Miracle fins
al complex turístic, una actuació que permetrà
millorar l’accés a un dels establiments turístics
més coneguts del municipi. Les obres han permès
adequar un tram d’uns 500 metres de camí on, a
més de co.locar una capa d’asfalt, s’han netejat
els vorals i s’ha construït una cuneta a la part
incial del camí.
L’Ajuntament ha fet la preparació del camí, amb
l’anivellament de la superfície i la neteja dels vorals, tal i com ha fet el consistori en la resta dels
camins rurals que s’han asfaltat últimament.

Xerrada sobre cultiu i comercialització de plantes
aromàtiques i medicinals
La investigadora del Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya (CTFC), Eva Moré i Palos, va ser a
Cardona el passat mes de novembre per realitzar
una conferència sobre el cultiu i la comercialització de plantes aromàtiques i medicinals. Moré va
explicar als assistents les característiques principals d’aquest tipus de cultiu i les seves sortides
comercials.
Amb aquesta iniciativa el consistori va voler apropar al sector agrari del municipi algunes de les
noves oportunitats de desenvolupament econòmic
i productives que en l’actualitat es desenvolupen
en el sector primari.
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La xerrada va reunir una trentena d’assistents

notícies
Més inversions i actuacions als barris de pagès
L’Ajuntament impulsa l’organització d’unes jornades de
formació sobre benestar animal en explotacions agràries
L’Ajuntament de Cardona va organitzar el passat
mes de febrer un curs sobre benestar animal dedicat als professionals del sector ramader i agrari
del municipi.
El curs era gratuït i estava homologat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. El
títol acreditatiu és necessari per obtenir el certificat sobre benestar animal que exigeix la Unió
Europea.
D’aquesta manera, el consistori va atendre la
demanda dels professionals de les explotacions
ramaderes del municipi que reclamaven la possibilitat d’organitzar aquest curs a Cardona. Les
classes es van realitzar a l’Ajuntament i van reunir
un total de 49 professionals.
El contingut del curs se centrava a explicar i avaluar el coneixement de les tècniques de benestar
animal per a titulars i personal d’explotacions
porcines i bovines, així com per a transportistes
d’animals.

El curs de benestar animal va ser seguit per una cinquantena
d’inscrits

Els assistents al curs van valorar molt positivament
la possibilitat que aquest tipus de sessions formatives es puguin dur a terme a Cardona de manera
que no s’hagin de desplaçar a altres municipis més
allunyats

Completen les obres de millora de 15 quilòmetres de
camins rurals a Cardona
El passat mes de juny l’Ajuntament va concloure els
treballs per condicionar i millorar 15 quilòmetres de
camins rurals del municipi. Les tasques van consistir a
reparar la superfície dels camins amb motonivelladora i estesa de grava.
Els camins que s’han millorat van des de la palanca de
Valldeperes a la Torre de Castellet, de la Vall de Nyítols
a la carretera de Coma, del Catllà a la carretera del
Miracle, el camí del Torrent de l’Espinal, des del Vilar
Rural fins a la carretera del Miracle passant per Ca
l’Artigalàs i el Guix, des de Farnés a Pinell, el camí de
la Malniu fins a Garrigó i altres.
Per altra banda, l’Ajuntament ha completat l’estesa de
grava en tots els camins que es van sol.licitar.
Neteja de camins per les nevades
L’Ajuntament de Cardona, amb la col.laboració de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona, van dur a terme una intensa activitat de neteja
de boscos i camins a resultes de la intensa nevada
del mes març. La nevada va obligar a retirar un gran
nombre d’arbres trencats que impedien el pas dels
vehicles.

Protecció Civil de Cardona va col.laborar en la neteja de camins
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L’Ajuntament exposa al públic el projecte
inicial del Pla Urbanístic (POUM)
L’equip redactor del Pla exposa als
veïns i al teixit associatiu de la vila les
característiques del nou planejament
El Ple de l’Ajuntament de Cardona va aprovar el passat
mes de març el Pla d’ordenació urbanística municipal. Per
aquest motiu, l’ajuntament va iniciar una sèrie de sessions
informatives per tal de facilitar el coneixement del Pla entre
la ciutadania.
Entre el 31 de març i el 25 de juny, l’equip redactor del nou
planejament, encapçalat per l’arquitecte Joan Antoni Solans,
va mantenir diverses reunions amb els veïns i els diferents
sectors econòmics i socials de Cardona per exposar-los les
característiques del POUM. A més de la campanya informativa l’Ajuntament va posar a disposició dels veïns uns horaris
d’atenció específics per atendre de manera personalitzada
les persones interessades a conèixer el Pla.
El POUM de Cardona preveu a grans trets augmentar
el sòl residencial i d’equipaments, potenciar l’activitat
industrial i posar en valor els recursos patrimonials de la
vila. El desenvolupament del POUM proposa omplir la trama
urbana i consolidar el creixement urbanístic al voltant de les
zones ja urbanitzades. A més, es reserven els terrenys de
l’antiga llera del Cardener fins a La Plantada a equipaments
esportius com el nou camp de futbol. Amb el canvi d’ubicació
d’aquest equipament s’aprofitarà per connectar els nuclis
de Cardona i la Coromina a través d’un passeig de vianants

Noves millores a l’espai
públic de Cardona
L’Ajuntament de Cardona va dur a terme a principis
d’any les obres de renovació de la barana del Camí
Nou i el condicionament d’un nou parc infantil al
carrer de la Munició.
Les obres a l’inici del Camí Nou han permès substituir la barana vella per una de nova i reforçar la part
superior del mur de pedra amb un sòcol de formigó
armat.
Per altra banda, s’ha condicionat un nou parc
infantil al carrer de la Munició. En aquest àmbit,
que ocupa un espai de 65 metres quadrats, s’han
instal·lat tres jocs per a la mainada. El parc consta
d’un gronxador, un tobogan i una molla i és una de
les actuacions previstes en el Pla de barris de Cardona. La superfície de la zona de jocs està feta amb
plaques de cautxú per tal que els infants hi puguin
jugar amb seguretat.

L’Ajuntament ha refet la barana de davant del pavelló i s’ha instal·lat
un parc infantil al carrer de la Munició
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Cardona disposarà d’un nou planejament urbanístic

per la pujada de la Costa.
Pel que fa al sòl industrial, el POUM preveu adequar
incialment tres noves parcel·les properes a la Coromina i, posteriorment, afrontar la segona fase del
polígon La Cort, de 31 hectàrees de superfície. El Pla
estableix també corredors naturals al llarg del Cardener, l’Aiguadora, la riera de Navel i la rasa de Divins i
incorpora el Pla especial de protecció del nucli antic,
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
El gran objectiu del POUM és planificar Cardona per
recuperar la població de 7.000 habitants que havia
tingut fa uns anys.

notícies

L’Ajuntament dóna un impuls contundent
a les inversions i al foment de llocs de treball
L’Ajuntament està tirant endavant un seguit d’obres i projectes encaminats a dinamitzar l’economia del municipi,
generar nous llocs de treball i revaloritzar el patrimoni i
els equipaments municipals. La intenció del consistori
passa per impulsar actuacions que permetin pal·liar les

conseqüències de l’actual crisi econòmica i contribuir, en
la mesura de les seves possiblitats, a dinamitzar la capacitat econòmica del municipi, les empreses i els ciutadans de Cardona. A tal efecte, aquest any 2010 s’han iniciat importants projectes que destaquem a continuació

Projecte d’enllumenat, arbrat i mobiliari urbà al passeig mossèn Joan Riba
El projecte té un pressupost de 116.125 euros (sense IVA) i preveu adequar l’enllumenat públic del passeig a les normatives actuals en matèria d’eficiència i estalvi energètic. També s’instal·laran diversos elements de mobiliari urbà
i s’hi plantaran arbres. En total s’instal·laran una trentena de nous punts de llum, es col·locaran 15 bancs de fusta i
papereres i es plantaran una trentena d’arbres per tal d’augmentar el valor paisatgístic de la zona.

Projecte de renovació de la plaça de la Fira de Dalt
Cardona ha començat els treballs de remodelació de la plaça de la Fira de Dalt, un projecte que ha de permetre renovar l’aspecte de la plaça i sobretot impermeabilitzar correctament la superfície actual. Les obres consisteixen en
la instal.lació d’una franja impermeabilitzadora sobre els locals d’Aimines i la posterior renovació del paviment de la
plaça que es farà amb pedra de Cardona. A més, es millorarà l’enllumenat de la zona i es recuperaran les antigues
obertures de ventilació dels locals d’Aimines. Un cop finalitzada l’obra, que té un pressupost de 255.298 euros (sense
IVA), s’hi instal.laran també nous elements de mobiliari urbà.

Projecte de construcció del vial-balconada de la Vall Salina
Les obres de construcció del nou vial-balconada per a vianants de la Vall Salina permetran compatibilitzar l’actual
carretera de la Mina amb un camí urbà destinat a l’ús exclusiu dels vianants. El projecte consisteix en la instal.lació
al llarg de la carretera de la Mina d’una nova passarel·la que connectarà el nucli antic amb el Parc Cultural de la Muntanya de Sal. L’actuació forma part del projecte de creació del vial-balconada de la Vall Salina que l’Ajuntament va
encarregar a l’equip d’arquitectes Batlle i Roig, guanyadors del concurs d’idees per a la reforma de la façana sud de
Cardona. D’aquesta manera, l’Ajuntament potencia l’atractiu turístic del Parc Cultural de la Muntanay de Sal i alhora
comença a renovar la façana sud de Cardona. Les obres suposen una inversió de 344.477 euros (sense IVA).

Remodelació del carrer Església
El carrer Església es renovarà completament gràcies a les actuacions que l’Ajuntament ha inclòs dins les obres del
Pla de barris amb una inversió de 145.064 euros (sense IVA). Els treballs que s’hi realitzaran consisteixen en la renovació del paviment actual i la substitució per pedra natural de Cardona. Les obres permetran suprimir les voreres
actuals i adaptar el nivell del paviment als accessos de les finques del carrer. A més, es soterrarà tota la xarxa de serveis i s’instal·laran noves conduccions per al clavegueram, la xarxa de telecomunicacions i l’aigua potable. També es
col·locarà un nou sistema d’enllumenat públic i es renovarà l’espai enjardinat que hi ha la part baixa de les escales.

Construcció del nou Centre Cívic/Casal de Joves
El nou Centre Cívic, que es començarà a construir al setembre, tindrà una superfície total de 565 metres quadrats i
permetrà recuperar l’edifici de l’antic Casal de la Gent Gran de Cardona, a la plaça de la Fira. El renovat edifici disposarà d’una sala polivalent de 100 metres quadrats i diverses aules i sales per a la realització de tot tipus d’activitats
destinades al teixit associatiu de la vila, especialment als col.lectius de joves. Les obres permetran rehabilitar tot
l’equipament i alhora construir un ascensor exterior que faciliti l’accés a la Fira i, per tant, al nucli antic, des de la
carretera del Miracle. Aquestes obres s’inclouen dins el Projecte de rehabilitació integral del nucli antic, cofinançat pel
Pla de barris i per la Diputació de Barcelona i tenen un pressupsot d’adjudicació de 771.875 euros (sense IVA).

Consolidació de la muralla de Sant Miquel
L’Ajuntament ja ha adjudicat les obres de consolidació del tram de la muralla de Sant Miquel. A més d’estabilitzar la
muralla les obres consistiran en la impermeabilització i neteja d’aquest tram de muralla que encara conserva el camí
de ronda i suposaran una inversió de 292.500 euros (sense IVA).
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Proposta de zona esportiva a La Plantada
El POUM ha previst una nova zona esportiva i de lleure en els terrenys de l’antiga
llera del Riu, a La Plantada
Resclosa del
canal de l’Aranyó

ç

Direcció C-55
Riu Cardner

è

Els tècnics –tant l’equip del Sr. Solans com el tècnics municipals- coincideixen a proposar que la millor opció és La
Plantada: per superfície disponible, per proximitat i per costos, i per aquesta raó l’equip de govern ho assumit. Només
hi ha dos indrets possibles per encabir-hi una zona esportiva: La Plantada o una actuació més limitada a l’actual camp
de futbol de la Coromina.
La Plantada és més a prop de la vila, els terrenys serien de cessió de la Generalitat, per tant l’Ajuntament no els hauria
de comprar, i tenen unes possibilitats molt més grans tenint en compte la superfície.
La idea de portar el camp de futbol a les Colònies no és assumible tècnicament per l’orografia, ni urbanísticament
perquè es malabarataria el millor sòl municipal destinat a habitatge; tampoc no es guanyaria en distància del nucli de
la vila.

Per què cal traslladar l’actual camp
de futbol?

futbol, la base on hi ha la gespa es trencaria, i un
camp de gespa val al voltant de 600.000 euros

Perquè la renovació de les actuals instal.lacions,
que han quedat obsoletes, es veu com una necessitat; i des de fa anys, els esportistes, especialment
el món del futbol, demanen un camp de futbol de
gespa, i unes instal.lacions adequades.

L’ACA està tramitant, des de fa dos anys, la cessió
dels terrenys de l’antiga llera del riu a l’Ajuntament.
Ara som al final del procés. La Generalitat hauria
d’haver restaurat aquesta zona, però no ha fet,
malgrat les reiterades peticions de l’Ajuntament.
Amb aquest projecte es recuperaria l’antiga llera
del riu, que va quedar totalment malmesa, com a
espai de lleure.

Raons del trasllat
La inestabilitat d’una part de l’actual camp de
futbol no permet actuar-hi. La resta de terreny del
camp està assentada sobre terreny consolidat i no
hi ha cap problema.
Per posar gespa en un camp de futbol es necessita
tenir un estudi geotècnic que garanteixi l’estabilitat
del terreny. Aquesta és una condició de la Generalitat per donar subvenció.
En un terreny inestable com té l’actual camp de
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La realització de la zona esportiva, unida a la vila
per un camí convenientment arranjat, relligaria els
dos nuclis que té Cardona: la vila i la Coromina.
L’antiga llera ofereix unes possibilitats importants
per fer-hi una zona esportiva i lúdica. Un important
punt d’atracció per al lleure dels ciutadans. Aquesta concepció lliga molt bé amb la trajectòria dels
últims anys de potenciar el patrimoni i el medi ambient, al servei de la dinamització socioeconòmica
del municipi.

notícies

Per què el POUM preveu construir habitatges en part dels terrenys del camp de futbol actual?
La proposta situa els habitatges a la part nord de
l’actual camp, que és segur, NO a la zona inestable. Tot i així, abans de donar la llicència d’obres es
fan els corresponents estudis geotècnics.
*Perquè és terreny municipal i, per tant, els habitatges costarien més barat. Això significa, alhora,
potenciar un tipus d’habitatge assequible que sigui
atractiu per a la gent.
*Perquè cal pensar en com es financarà la zona

esportiva. La Generalitat i/o la Diputació poden
subvencionar la construcció del projecte, però
mai no subvencionaran el cent per cent del seu
cost. Per tant, la previsió del POUM és que la venda d’aquests habitatges ajudaria a pagar la nova
zona esportiva.
Així és com l’urbanisme ajuda a tirar endavant els
gran equipaments dels municipis i els grans projectes de les ciutats i municipis.

L’Ajuntament adjudica per emergència les obres de
canalització del torrent de Farners a la Coromina
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) es va comprometre
ara fa 4 anys a fer el projecte d’impermeabilització de
la zona d’aigues amunt de la resclosa del canal de la
Coromina per resoldre el problema de les aigües salades
procendents del torrent de Farners
A la vista dels aiguats del passat 1 de maig, l’Ajuntament
es va veure obligat a adjudicar les obres amb caràcter
d’emergència per tal d’evitar més perjudicis als veïns del
carrer Església afectats pels aiguats.
Ara l’Ajuntament ha tornat a inisistir en la necessitat que
l’ACA aporti finançament per a l’execució total d’aquest
projecte
Imatge de les obres dutes a terme a la Coromina
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Cardona fa un pas més per recuperar i
divulgar el seu patrimoni històric i cultural
Cardona ret un emotiu homenatge al Dr. Merli, fill il.lustre de la vila
L’Ajuntament va homenatjar el passat 14 de
novembre el Dr. Ramon Merli i Feixes (17631838), regidor degà de la vila, acadèmic de
medicina i fill il.lustre de Cardona.
L’homenatge responia a la voluntat del consistori de
recordar i difondre la figura d’aquest reconegut metge
d’origen cardoní, que va destacar a finals del segle XVIII
i principis del XIX pel seu impuls a les mesures de sanitat pública i als mètodes higienistes per a la curació de
malalts.
Un nombrós públic va seguir la celebració que va omplir
el saló de sessions de l’Ajuntament i en la qual eren presents els actuals descendents de la família Merli.
La celebració va ser presidida per l’alcalde, Josep M.
Sala, acompanyat del president de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, el Dr. Jacint Corbella i Corbella, i
el Dr. Lluís Guerrero i Sala, membre de l’Acadèmia.
En la seva intervenció l’alcalde va recordar el deute de
l’Ajuntament amb Merli atès que “és de justícia que la
ciutat honori els millors dels seus fills”. Va ressaltar la
trajectòria vital de Merli de qui va subratllar “l’exemple
de valentia, coratge i esperit de superació”.
Amb aquest reconeixement Cardona “honora la vida
d’un home que havia ajudat a salvar la vida de molts”,
va concloure l’alcalde. L’acte va finalitzar amb el descobriment d’una placa commemorativa a la casa nadiua
del Dr. Merli.

L’alcalde Josep Maria Sala i els acadèmics Jacint Corbella i Lluís Guerrero amb
Josefa Badia i Grau i la seva filla Rosa Mari, descendentes de la família Merli

Al seu torn, els doctors Corbella i Guerrero, encarregats
de pronunciar l’elogi històric de la figura de Merli, van
destacar les seves “avançades” idees en el camp de la
medicina, algunes de les quals encara són vàlides avui.
L’homenatge a la persona del Dr. Merli arriba després
que l’Ajuntament recuperés l’any 2007 la figura de Fra
Marc de Cardona. La propera personalitat a recuperar
serà Emili Viader, i després Ramon Martí i Eixalà eminent
home de lleis. Aquestes actuacions s’emmarquen dins el
programa de recuperació del patrimoni i la memòria històrica que l’Ajuntament porta a terme des de l’any 2000.

Cardona edita un llibre infantil amb la Muntanya de Sal com a protagonista
El passat 20 d’abril es va presentar a
l’Ajuntament de Cardona un nou llibre dedicat
a la Muntanya de Sal que s’adreça especialment al públic infantil i juvenil.
Es tracta del conte “El Ramon i el Màgic de la Sal”, una
història fantàstica, adreçada al públic infantil i juvenil
escrita per Roser Sucarrats i amb il·lustracions de Mercè
Porredon.
El llibre, editat per l’Ajuntament i la Fundació Cardona
Històrica, explica de manera amena i entenedora la
rellevància geològica del diapir de Cardona i a la vegada
ensenyar als més joves els valors d’estima i respecte cap
a aquest espai natural. Per aquest motiu, el passat mes
de juny l’interior del Parc Cultural de la Muntanya de Sal
va ser l’escenari de la presentació del llibre als alumnes
de parvulari i primària dels centres escolars de Cardona.
L’autora d’”El Ramon i el Màgic de la Sal”, Roser Sucarrats
va ser l’encarregada d’explicar el conte als alumnes dels
centres escolars de Cardona.
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Portada del llibre “El Ramon i el màgic de la sal”

Cardona aprofundeix en la història de la descoberta de la conca potàssica catalana

reportatge

Cardona fa un pas més per recuperar i
divulgar el seu patrimoni històric i cultural
Cardona fa justícia a la figura pionera d’Emili Viader, el descobridor de la Conca potàsica catalana
L’Ajuntament de Cardona presenta el llibre “L’enginyer Emili Viader i la descoberta de la conca
potàssica catalana” escrit pel Dr. Andreu Galera, director de l’Arxiu Històric de Cardona. El
llibre recupera la figura d’Emili Viader, descobridor de la conca potàssica catalana

El 27 de novembre de 2009, l’exconseller Joan Vallvé, en
qaalitat de degà del Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, va presentar al saló de sessions de l’Ajuntament
el llibre d’Andreu Galera “L’enginyer Emili Viader i el descobriment de la conca potàsica catalana”, promogut i editat
per l’Ajuntament.
Va ser un acte molt emotiu perquè, a més, de ser la brillant
culminació d’una recerca de set anys per part de l’Andreu
Galera, que aporta novetats de profunditat en el tema,
es va tenir molt present la memòria de Carles Viader i
Farré, nét del descobridor, desaparegut sense veure realitzat el projecte d’investigar la vida de l’avi Emili, que tant
l’entusiasmava.
A l’acte, hi era present la seva vídua, Josefina Soler, i els
seus fills. Un dels fills, Carles, va parlar en nom de la família durant la presentació del llibre. També hi va ser present
la família Sitjes de Cardona. Cal recordar que Emili Viader
es va casar amb Josefina Sitjes i Combelles.
L’alcalde Josep Maria Sala, destacà que “el fons documental inèdit, facilitat per la familia Viader, ens permet
des de Cardona resituar el cientific, el visionari, el treballador incansable, el pioner”. Així mateix va subratllar el
fetq ue la figuar de Viader destacava “per la perfecta sim-

L’alcalde de Cardona, el degà del Col.legi d’enginyers industrials, els famíliars
de Viader i l’autor del llibre al saló de sessions de l’Ajuntament

biosi entre teoria i pràctica, la seva tenacitat i lucidesa
que no es limita a elucubrar sinó que investiga, treballa
i quan no se’n surt torna a provar-ho i segueix i segueix.
Per a mi és l’exemple del veritable cientific”, va explicar
Sala. Finalment, l’alcalde lliurà a Joan Vallvé un gravat del
castell, recordant que va ser el primer en demanar que
l’Estatut de Catalunya es signés al castell de cardona, símbol de les llibertats catalanes.

L’Ajuntament publica un llibre sobre la història de la Creu dels Sants Màrtirs
Per mitjà de cinc estudis multidisciplinaris, a càrrec dels especialistes en història i art Andreu Galera, Anna Orriols, Joan Duran-Porta,
Montse Barniol i Xavier Pedrals, l’Ajuntament de Cardona ha impulsat
l’estudi històric d’aquesta joia de l’orfebreria gòtica de casa nostra.
Encarregada l’any 1420 pel Comú de Cardona al mestre barceloní Marc Olzina, argenter al servei del rei Alfons IV, la creu es va construir per honorar els Sants Màrtirs de
Cardona. El resultat fou una peça d’una altíssima qualitat plàstica, equiparable a les
millors peces del moment, que de llavors ençà ha estat testimoni i protagonista dels
principals episodis històrics viscuts per la nostra vila fins a esdevenir un dels elements
més preuats del nostre patrimoni sacre.
Per això mateix, l’Ajuntament ha volgut recuperar i posar en valor la peça que la historiografia tradicional va donar sovint per desapareguda després del seu espoli en el decurs
de la Guerra Civil. I ho fa ara, quasi sis segles després de la seva execució a mans del
mestre Olzina, quan hem de commemorar el segon centenari de la Guerra del Francès
(1808-1814) i la batalla de Sant Quintí (el diumenge dia 21 d’octubre de 1810), amb
la derrota de l’exèrcit francès del mariscal Macdonnald, la qual fou atribuïda aleshores
a la intervenció miraculosa dels Sants Màrtirs. El llibre “Bella I Solemne. La creu gòtica
dels Sants Màrtirs i la Cardona del seu temps” es va presentar al saló de sessions de
l’Ajuntament de Cardona el passat 23 d’abril coincidint amb la diada de Sant Jordi.

Portada del llibre “Bella i Solemne.
La creu gòtica dels Sants Màrtirs i la
Cardona del seu temps”.
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El Parc Cultural de la Muntanya de Sal present
a les jornades de patrimoni de Madrid
L’alcalde Josep Maria Sala participa
al certamen explicant l’experiència en
promoció turística feta a Cardona
Cardona va ser present el passat mes d’octubre a les
jornades sobre patrimoni i cultura que organitza la Federació Espanyola de Municipis a la localitat madrilenya
d’Aranjuez.
Sota el títol de “Nous usos del patrimoni” el certamen
tenia l’ojectiu de debatre sobre les estratègies i les actuacions de promoció i difusió dels elements culturals i
històrics a nivell municipal.
L’alcalde de Cardona, Josep Maria Sala, va participar
a les jornades on va impartir una conferència sobre
l’experiència de Cardona en l’àmbit de la promoció i
divulgació del seu llegat històric i cultural. La intervenció
de l’alcalde es va emmarcar en una sessió dedicada a
les polítiques municipals de revalorització del patrimoni
industrial i per aquest motiu va tenir com a eix principal
el Parc Cultural de la Muntanya de Sal.
L’experiència de Cardona per mitjà d’aquest equipament
turístic i cultural es va posar com a exemple d’una gestió
correcta del patrimoni industrial ja que permet preservar
i difondre els seus elements característics i a la vegada

L’alcalde, Josep Maria Sala, durant la seva intervenció al congrés

contribueix a la dinamització turística i econòmica del
municipi.
Les jornades van tenir la participació d’una desena de
ponents de diverses institucions públiques de l’Estat
amb l’objectiu de reflexionar a l’entorn del foment del patrimoni local com una fórmula per dinamitzar l’economia
municipal.

Cardona es dota d’un nou audiovisual sobre la història
de la sal i la seva vinculació amb el municipi
L’audiovisual porta per títol “La sal de la
història” i repassa la història de l’explotació
de la sal a les mines de Cardona

Amb l’objectiu de continuar promovent el coneixement i la difusió del seu patrimoni històric,
l’Ajuntament de Cardona ha impulsat la realització
d’un nou audiovisual que explica la vinculació que, al
llarg de la història, ha tingut el municipi de Cardona
amb l’explotació de la sal.
L’audiovisual es pot veure en un dels espais del Parc
Cultural de la Muntanya de Sal i porta per títol “La
Sal de la Història”.
La presentació oficial del documental es va fer el
13 de novembre a les instal.lacions del Parc Cultural de la Muntanya de Sal. L’acte el va presidir
l’alcalde acompanyat dels responsables de la Xarxa
de Turisme Industrial de Catalunya, del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa i del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, que han donat el seu
suport a l’audiovisual.
“La Sal de la Història”, que ha estat realitzat per
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Imatge de la presentació del nou audiovisual a l’interior de la mina

la productora audiovisual cardonina E2S, té una
durada aproximada de 5 minuts i completa la visita
a l’interior de la Muntanya de Sal. La seva realització
forma part de les actuacions que l’Ajuntament de
Cardona està desenvolupant en el marc del Pla de
dinamització del Producte Turístic Industrial i de la
Innovació Tecnològica de Catalunya.

notícies

La Residència Sant Jaume de Cardona obté el
concert econòmic per a 40 places residencials
El nou finançament permetrà millorar
el servei d’assistència geriàtrica
especialment per a aquelles persones o
famílies que disposin de menys recursos
Aconseguir la concertació econòmica per a 40 places de
la residència per a la tercera edat Sant Jaume de Cardona ha estat una fita important perquè garanteix l’atenció
geriàtrica cap a les persones o famílies que fins ara no
disposaven dels recursos suficients per poder accedir a
aquest servei.
L’acord es va formalitzar el passat mes de desembre
entre l’alcalde de Cardona i president del patronat i la
directora general de l’Institut d’Assistència i Serveis
Socials de la Generalitat, Carolina Homar, en signar el
conveni que fixa l’adjudicació definitiva de 40 places
residencials per a persones grans depenents en règim
de concert.
D’aquesta manera, la residència Sant Jaume disposa de
la solvència econòmica necessària per mantenir el servei durant els propers anys i amplia fins a 40 el nombre

La Residència Sant Jaume augmenta les seves fonts de finançament

total de places concertades que fins a l’actualitat era de
25. L’increment de 15 noves places permetrà millorar
el servei d’assistència geriàtrica del municipi, especialment per a aquelles persones o famílies que disposen de
menys recursos.

Núria Giner: directora de la residència Sant Jaume de Cardona

Millores a la residència Sant Jaume
El dia 1 de desembre de 2009 la residència 3a edat
Sant Jaume de Cardona va concertar amb la Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i
Ciutadania, 40 places de residència assistida.
El fet de concertar significa que les persones grans
del centre amb grau de dependència tenen dret a
una ajuda econòmica per pagar la plaça. L’aportació
econòmica variarà en cada usuari segons els seus
ingressos anuals.
Amb aquesta ajuda, els familiars dels usuaris no
tindran l’obligació d’aportar diners per pagar la plaça
residencial. Aquesta ajuda és vitalícia, per tant, mentre la persona estigui ingressada tindrà dret a rebre
l’ajuda econòmica.
Per al centre, el concert ha significat un augment
dels ingressos mensuals. Econòmicament parlant,
fan que el servei sigui sostenible. Gràcies a aquesta
seguretat econòmica hem pogut fer millores en el
funcionament, equipament i estructura del centre.
Pel que fa a personal, s’ha augmentat en 3 apartats:
- Les auxiliars de nit. Hi ha dues treballadores cada nit
en actiu i les germanes de la comunitat de guàrdia.
- El servei d’animació. S’ha augmentat les hores de
fisioteràpia, treball social, psicologia i s’ha contractat
una educadora social.
- El servei d’infermeria. S’ha contractat una infermera

més a mitja jornada.
El fet de concertar també ha representat un canvi
significatiu en la dinàmica de treball i els mecanismes de control de la feina realitzada pels professionals per poder complir amb tots els requisits. Per
tant, hem hagut de fer:
- Augmentar els registres diaris tant a cuina, auxiliars
de geriatria com part tècnica.
- Millorar els protocols i programes de funcionament
segons criteris del concert.
- Fer una auditoria econòmica.
- Canvi del contracte privat.
- Augment de les inspeccions de l’ICASS i sanitat.
- Incrementar les subvencions i ajudes per tramitar.
- Distribució de tasques del personal d’atenció directa i indirecta
Tot l’equip interdisciplinar de la residència treballa
amb un criteri comú i creu que el fet d’haver
concertat significa que es desenvolupen les tasques
correctament i així podem donar un servei de qualitat
per les persones grans de Cardona.
L’objectiu de la residència i de tot l’equip és millorar,
cada dia, l’atenció que reben les persones grans ingressades al centre, mitjançant una atenció personalitzada i tenint en compte una visió multidisciplinar.
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l’oposició pregunta al govern
Ple ordinari del mes de novembre
Pel grup municipal d’ERC, el Sr. Joaquim Palà pregunta
sobre el nou Pla E de l’Estat i demana consensuar-lo amb
l’equip de govern
L’alcalde li contesta que té la millor disposició, però que
finalment la responsabilitat de decidir és del govern.
El balanç que fa l’equip de govern del Pla de mobilitat.
La tinent d’alcalde Sra. Farràs li contesta que el balanç
és positiu, i se’n fa un seguiment seguint les experiències
d’altres llocs; de totes maneres requereix un canvi d’hàbits
d’un sector de població i això no es fa de seguida. Explica
els problemes que hi ha hagut amb la màquina que expedeix els tiquets de la zona blava, i contesta a la crítica
sobre la manca d’aparcaments dient que el regidor coneix
prou bé els esforços que s’estan fent: pista multiusos, etc. i
cal tenir present que els recursos són molt limitats.
Sobre la manca de senyalització per a aparcaments.
La Sra. Farràs li contesta que no veu el problema i que no
han tingut cap queixa en aquest sentit. La gent de fora arriba a l’aparcament de Cal Badia sense problemes i l’únic
que comenta és que és molt barat.
Sobre el mal estat de la sèquia en el seu tram final i demanen solucions.
L’alcalde li contesta que la conservació de la sèquia és
competència de la Junta de Regants, i el regidor Sr. Serra explica que en el punt de cal Mofa hi ha un problema
provocat per l’enquitranament del camí del Paperer que
es devia trencar una canonada; però aquest problema no
es podia arreglar abans perquè era període de reg i no es
podia deixar sense aigua, i no hi ha cap altre problema que
aquest.
Com quedarà finalment la pista de Cal Badia, si d’esbarjo
o aparcament?
L’alcalde li contesta que, tal com s’ha explicat en altres ocasions, es tracta de racionalitzar i aprofitar usos: serà una
pista per a esbarjo de la canalla, es pintarà i s’hi posaran
cistelles perquè funcioni com a pista poliesportiva; i els
diumenges i festes importants es destinarà a aparcament,
per això es col·locarà una barrera d’entrada properament.
Fa una exposició manifestant que alguns membres de
l’equip de govern menyspreen els regidors d’ERC.
L’alcalde li contesta dient que no sap a què es refereix,
que totes les persones mereixen respecte, però que no es
pot confondre que com a representants del poble s’han de
poder denunciar les incoherències o les coses que no són
certes d’altres grups.
Pel Grup Municipal Socialista, el Sr. Casas pregunta:
En relació al Pla de mobilitat, la no-alineació de les pilones a la plaça del Vall fa que alguns conductors tinguin
dificultats afegides, i també que comporta problemes de
seguretat.
La Sra. Farràs li contesta que s’ha instal.lat així per consell tècnic, perquè ella tenia el mateix parer, però que cal
pensar que el conductor entra en una zona pacificada i
que l’efecte ha de ser com entrar en el garatge de casa
on no molesta haver de fer una maniobra. Pel que fa a la
seguretat, cal tenir present que si es deixa més temps, es
pot passar sense targeta, la qual cosa provoca topada amb
les pilones. De totes maneres, s’aniran fent els ajustos que
calguin.
Demana participar amb propostes en el nou Fons de l’Estat
2010.
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L’alcalde li contesta que per descomptat que les tindran en
compte.
Demana una solució a les queixes que els menors de 13
anys hagin d’estar a la planta baixa de la biblioteca, quan a
vegades a dalt hi tindrien cabuda. No és lògic que hi hagui
nens que queden fora.
L’alcalde li contesta que coneix el problema, però que
aquest és un criteri tècnic que té la Diputació. De totes
maneres, en les reunions periòdiques amb la directora,
tornaran a parlar del tema. I, potser de continuar amb el
problema, s’haurà de prendre la decisió d’habilitar uns
altres espais.
Demana al regidor d’Esports sobre la petició del Club de
Billar de Cardona de tenir un local.
El Sr. Davins li contesta que és inassumible per l’Ajuntament
cedir un local de les característiques que necessita un billar, ja que no el té. L’alcalde manifesta que el Centre Cívic
oferirà servei a les diferents entitats, però no amb caràcter
exclusiu.
Sobre la possibilitat de tenir una piscina coberta, ja que
els han arribat rumors d’un possible conveni amb el Vilar
Rural, i molta gent la utilitzaria.
L’alcalde contesta que, efectivament, acaba d’arribar a un
acord amb la propietat del Vilar Rural, el Grup Serhs, per
utilitzar la piscina coberta. Explica els termes del conveni,
els preus, que seran més baixos que altres dels voltants,
així com que té caràcter de prova. El conveni tindrà vigència
fins que s’obrin les piscines municipals i si tot va bé, com
sembla, es tornarà a obrir el setembre. L’alcalde acaba explicant que tenir una piscina municipal coberta és del tot
inassumible; en canvi, el conveni és la bona solució.

Ple ordinari del mes de gener
ERC pregunta:
En quin estat es troben les obres de l’escola de música?
L’alcalde contesta que s’han fet les obres de consolidació
de l’estructura; la rehabilitació de l’edifici està acabada.
S’aprovarà properament el projecte d’adequació a escola
de música.
Quins projectes es faran dins del Fons Estatal, tenint en
compte que no es dóna participació a l’oposició?
L’alcalde li contesta que la responsabilitat és del govern,
que vol complir amb els seus compromisos electorals. Això
no vol dir que no valorin les propostes de l’oposició, però
tenen una colla de condicionants econòmics i unes prioritats
que cal complir. Tot seguit explica el procés seguit, tenint en
compte que la idea del govern municipal era presentar el projecte dels habitatges tutelats per a gent gran, però com que
aquest projecte l’han aconseguit per una altra banda, han
replantejat el tema i s’està estudiant el projecte del passeig
Mn. Joan Riba, que també el demanava el Grup Socialista.
Si no es poden posar plaques solars al nucli antic, per què
s’han previst al Centre Cívic?
L’alcalde li contesta que són plaques horitzontals que no
tenen impacte visual; d’altra banda, li recorda que tot el
projecte ha estat informat favorablement per la Comissió de
Patrimoni de Catalunya.
Si s’ha activat cap operatiu en previsió del temps d’aquesta
nit.
L’alcalde li contesta que per a aquesta nit en concret no, que

l’oposició pregunta al govern
el cel està encapotat i, per tant, no baixaran les temperatures.
El Sr. Casas, pel Grup Municipal Socialista, pregunta:
Al Sr. Serra sobre el tema de la nevada, exposant que creu
que es va actuar tard i lentament, amb falta de previsió.
El Sr. Serra li contesta que tots els operatius de què es disposa estaven treballant a primera hora, però que no es pot
arribar a tot arreu. Explica la priorització que es va seguir,
atenent vies d’accessos a serveis com el CAP, i que la valoració que fa, per la nevada que va caure, és que el servei no
va anar malament.
L’alcalde afegeix que hi ha una actitud de sectors de la ciutadania que cal corregir i és que es pensa que l’Ajuntament
pot fer i ha de fer-ho tot; i la gent ha de ser conscient que, en
casos com aquest, s’ha de col.laborar en la neteja.
Al regidor Sr. Foraster amb relació a l’ús del pavelló per
festes com la de Cap d’Any, com fan altres municipis, i així
evitariem que el jovent hagués d’anar a fora.
La Sra. Farràs, com a titular de Governació, li contesta que

s’està intentant que les festes acabin més aviat, perquè és
una qüestió de salut pública que cal complir; i pel que fa al
cas concret del pavelló, aquest no té condicions d’aïllament
i, per tant, es provoquen moltes molèsties al veïnat. Pel que
fa al cas concret que provoca la pregunta, la Sra. Farràs explica que es va posar als promotors les mateixes condicions
de casos anteriors. L’alcalde hi afegeix que no tolerarà mai
que d’alguna manera es responsabilitzi a l’Ajuntament que
el jovent agafi el vehicle per anar a festes als pobles veïns;
de festes, a Cardona se’n fan moltes; que les festes que són
iniciativa privada han de complir amb les condicions adients,
perquè l’Ajuntament ha de preservar els drets de la comunitat de Cardona. El Sr. Casas matitza que la seva intervenció
no anava per aquí, sinó per donar més facilitats als particulars que tenen la iniciativa d’una festa.
Si es té coneixement d’un abocador incontrolat en un indret
al darrera de cal Rovira.
L’alcalde li contesta que enviarà la policia perquè informi al
respecte.

Advertiment: El grup d’ERC ha manifestat que no vol donar la seva opinió sobre la creació del Consorci Solsonès-Cardona, fet que lamentem perquè considerem que és un tema important per tots els cardonins/nes.
Cal aclarir que en cada edició del butlletí s’ha convidat als grups muncipals per tal que proposin els temes de
debat i aquests s’han decidit per acord. Tot i així, i en un exercici de transparència publiquem “La última gran
meravella...”, escrit que s’hagués pogut encabir en la darrera edició del butlletí atès que els grups municipals
van acordar en aquell número debatre sobre el nucli antic i el Pla de barris.
Amb aquesta decisió però, la resta de grups municipals del consistori hem quedat sense opció de rèplica per
manca de temps (ERC ha presentat l’article en l’últim moment) i perquè ERC ha decidit trencar l’acord i el consens que fins ara havia servit per escollir els temes de debat d’aquest butlletí.

L’última gran meravella: la Fira de Dalt
A principis d’aquest any, el govern municipal va presentar
l’avantprojecte de remodelació de la Fira de Cardona que
englobava, tant la Fira de Dalt com la Fira de baix. Aquest
avantprojecte es va posar a debat a través d’una jornada
participativa, que malgrat les poques oportunitats de realitzar grans canvis, va comportar algunes modificacions, com
és el cas de la ubicació de l’estàtua de l’11 de setembre,
que el projecte inicial volia recol·locar.
Des del nostre punt de vist el procés participatiu ja va néixer
coix. Esquerra no concep la participació ciutadana com
un mer tràmit d’informació pública, la presentació d’un
avantprojecte ja determinat sense un debat previ i sense
l’establiment d’un document de criteris participat, tal i com
s’ha fet en aquesta ocasió, és una manera de treballar que
el nostre grup no comparteix ni tolera. No podem demanar
a la ciutadania que participi en una cosa que ja està feta, i
pretendre que és legitimi. Aquesta pràctica recorda més al
funcionament de l’antiga escola on tot és donava per fet i no
hi havia possibilitat de replica.
En aquest procés, la majoria dels participants van manifestar la seva posició contraria a l’avantprojecte que s’havia
presentat, sobretot per la seva inadequació a l’arquitectura
originaria del casc antic. Cardona no era lloc per construir

Joaquim Palà, portaveu ERC

una plaça moderna i poc funcional, amb uns estàndards similars a qualsevol plaça d’una gran ciutat del segle XX. Molts
dels participants en aquestes jornades i també aquets grup
polític municipal va criticar la manca de criteri urbanístic en
el desenvolupament de les obres al casc antic i la manca
de rigor històric. ERC no pot tolerar més atacs al nostra patrimoni, no podem admetre més “pedaços” com el de la Fira
de Dalt.
El projecte de la Fira no és més que un altre episodi d’aquest
urbanisme desgavellat que pràctica el govern de CiU. En
aquest sentit Esquerra ha proposat en diverses ocasions, la
creació d’un consell Municipal d’urbanisme per tal de valorar
entre experts i responsables municipals la manera d’encarar
les obres a Cardona, especialment les que afecten al casc
antic, hem manifestat la nostra negativa a que s’utilitzin materials no adequats amb l’arquitectura originaria del casc antic, així com la necessitat de consensuar entre tots els agents
implicats com s’han de desenvolupar determinades obres.
No hem estat escoltats en cap d’aquestes qüestions. La
dinàmica d’aquets govern de fer i fer obres sense cap criteri,
comença a preocupar i més ara amb la crisi econòmica que
patim i a menys d’un any vista de les eleccions municipals,
on aquesta tendència podria incrementar-se.
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opinió
Jordi Casas, portaveu PSC

Un pas endavant
El passat 1 de juliol, es va posar en marxa a Cardona el
procés de recollida selectiva dels residus orgànics.
Podríem dir que és l’etapa final d’un llarg procés que
oficialment es va iniciar a finals de febrer amb la creació
del Consorci del Solsonès i Cardona. Aquest nou ens està
format pels ajuntaments de Cardona, Solsona i el Consell
Comarcal del Solsonès.
El següent pas va ser la realització d’una àmplia campanya informativa per donar a conèixer el servei entre la
ciutadania.
Des del Grup Municipal del PSC, valorem molt positivament la constitució d’aquest Consorci perquè servirà per
millorar la qualitat dels serveis que els municipis presten
als ciutadans i per reduir-ne els costos que se’n deriven.
També valorem la filosofia de col·laboració entre els pobles veïns perquè, al marge dels colors polítics de cada
institució, prevalguin els interessos de treballar pel bé
dels ciutadans a qui representen.
S’ha de recordar que aquest servei de recollida de la
fracció orgánica és d’obligat compliment per a tots els
municipis de Catalunya, segons les directrius europees
pertinents, i que tots els ciutadans veurem incrementada
la taxa d’escombraries per tal de pal·liar la despessa del
servei.

El primer pas ja està donat; ara cal fer un seguiment
acurat de la prestació del servei i notificar les mancances i anomalies per tal d’anar-les esmenant i poder així
millorar en el possible aquest servei. Un dels punts claus
per al seu bon funcionament és la predisposició i la conscienciació de tots els cardonins envers aquest servei de
recollida. Cardona és i ha sigut un dels municipis capdavanters en el reciclatge de paper, vidre i plàstic ( en tn/
habitant), per tant, hem de seguir la línia fixada i ser un
model per a la resta de poblacions veïnes.
Esperem que aquest Consorci pugui anar assumint noves
competències tant en materia medioambiental com de
salut pública i així poder resoldre problemàtiques que
econòmicament serien difícils d’assumir per a una sola
institució. Un exemple que posa de manifest el nostre
Grup Municipal seria la creació d’un nucli zoològic per
tal de fer l’acollida d’animals abandonats i perduts o
assilvestrats i també per controlar els animals salvatges
urbans.
Gestionar serveis mancomunadament a través del Consorci és un gran avantatge; llàstima que aquest nou ens
no ens permeti l’arranjament de carrers ni la millora de
les instalacions esportives de que tan necessitats estem
a la vila de Cardona.

opinió

Cloti Farràs, portaveu CiU

Un exemple d’eficiència al servei del ciutadà
La posada en marxa del servei de recollida de la fracció
orgànica a Cardona i la creació del “Consorci SolsonèsCardona per al Medi Ambient” són el millor exemple de
la voluntat de l’Ajuntament per gestionar amb eficàcia els
serveis municipals.
La implantació de la recollida de la brossa orgànica és
una nova competència municipal que han d’assumir els
ajuntaments per complir amb la normativa europea i catalana en matèria de gestió de residus i medi ambient.
Per això, des de l’Ajuntament es va impulsar la creació
del “Consorci Solsonès-Cardona per al medi ambient”. Integrat pels ajuntaments de Cardona i Solsona i el Consell
Comarcal del Solsonès, aquest organisme està pensat
des de la col.laboració entre municipis i administracions i permetrà ampliar el nombre de persones a qui es
presta el servei, i en conseqüència, reduir-ne els costos
de funcionament, amb el que suposa d’estalvi per a les
butxaques dels ciutadans.
A més, la creació del Consorci és un nou pas endavant
cap a la projecció de Cardona a l’exterior. La cooperació
de Cardona amb els municipis que li són més propers i
amb qui comparteix una realitat geogràfica i humana
comuna es reforça ara amb la creació del Consorci. Serà
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bo que en el futur aquesta cooperació vagi desenvolupant-se i ampliant-se atès que resulta beneficiosa, tant
per a les administracions que hi col.laboren, com per a la
qualitat de vida dels ciutadans a qui representen.
La primera acció que l’Ajuntament ha dut a terme en el
marc del Consorci és la posada en marxa del servei de
recollida de la fracció orgànica que va començar el passat
1 de juliol. Prèviament es va desenvolupar una campanya
informativa per donar a conèixer el servei. Entre els mesos
maig i juny, es van realitzar diverses sessions informatives
i es van lliurar més de 1.500 kits domèstics de reciclatge
entre les famílies de Cardona, a més, es van entregar contenidors i cubells als grans productors de fracció orgànica,
i s’han col.locat els dipòsit d’orgànica a la via pública.
La campanya d’informació feta a Cardona ha servit per
informar el 82% de les famílies cardonines, així com els
establiments i negocis que generen més quantitat de
matèria orgànica.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Cardona ha
completat amb èxit la posada en marxa d’aquest nou
servei amb el doble objectiu d’informar la ciutadania i
facilitar i generalitzar l’ús del nou servei entre els veïns
del municipi.

notícies

Una nevada per
recordar

Aquest hivern serà recordat per la intensa i abundant nevada que va emblanquinar la vila els primer dies del
mes de març. La inesperada tempesta va deixar imatges de Cardona per emmarcar, però també va generar
problemes de mobilitat pels carrers i la xarxa viària del municipi. Per aquest motiu l’Ajuntament va activar el
Pla de Protecció Civil i va mobilitzar els diversos efectius de la Policia Local, la brigada municipal i els voluntaris de Protecció Civil.
Les tasques van centrar-se, sobretot, en la retirada la neu de la via pública i el manteniment dels accessos
a equipaments i edificis de serveis. El dispositiu va doblar horaris i efectius des del primer moment, de cara
a pal·liar els efectes de la gran nevada. En els dies successius a la tempesta es van llançar més de 15.000
quilos de sal. Així mateix, l’Ajuntament va agrair als veïns la seva col.laboració per reduir els efectes negatius
de la nevada

La intensa nevada va deixar boniques imatges de la vila de Cardona
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reportatge

Les associacions cardonines es bolquen en la
segona Fira d’Entitats de Cardona

Més d’una quarantena d’associacions van participar,
el passat 17 d’abril, a la segona Fira d’Entitats de la vila
Al llarg de tot el dia les entitats de la vila van oferir una
mostra de les activitats que porten a terme durant l’any
amb l’objectiu de donar-se a conèixer i promoure el teixit
associatiu de la ciutat.
La Fira és una iniciativa de l’Ajuntament i la Comissió Social de Cardona i compta amb el suport i la col.laboració
de les entitats de la vila. El certamen forma part de les
activitats que promou la Comissió Social amb l’objectiu
de lluitar contra les drogodependències i afavorir els
hàbits de vida saludables, en especial entre la població
jove de Cardona.
La intenció dels responsables municipals és la de continuar celebrant la mostra sempre que les entitats de
Cardona ho desitgin.

Els Amics del Motor de Cardona van omplir la Fira de vehicles clàssics
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El Corre de bou infantil de la Penya Pagesos-El Calaixó va tenir molt èxit

L’Associació de Veïns del Barri Mercat va muntar un taller infantil de pintura

reportatge
Activitats per a tots els gustos i edats
La Fira va tenir amb un gran nombre d’activitats com una
instal.lació de jocs infantils, tallers de malabarismes i
pintura, un corre de bou infantil, partides d’escacs o una
sortida ciclista. També es van poder veure de prop diversos tipus de vehicles policials mentre que una sessió de
DJ’s, una mostra de sevillanes i una audició de sardanes
van cloure els actes del matí.
A la tarda van continuar les activitats amb tallers infantils, un concert de combos musicals, havaneres, orquestrines, espectacles musicals o la projecció de “Les Aventures Extraordinàries d’en Massagran”. A més, al llarg de
tot el dia hi va haver una mostra de vehicles clàssics, i la
instal.lació d’un hospital de campanya a la Fira de dalt.
Les actuacions del grup Vas-Tukada i el Corre de foc de
les Bruixes de Cardona van posar el punt i final a la segona edició de la Fira d’Entitats de Cardona.

La Cobla de Cardona va oferir un concert de sardanes

Els alumnes de Musicant van oferir diverses audicions musicals

Taller de jocs malabars a càrrec de les Bruixes de Cardona

Els Amics del Motor de Cardona van muntar dos circuits de Scalextric
El Foment Cardoní va organitzar una exhibició d’escacs

Jocs de futbol amb la Penya Barcelonista de Cardona

Xerrada sobre urbanisme i paisatge organitzada per l’Assocació Cultural 18
de setembre
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reportatge

Mostra de sevillanes amb les membres de la Casa de Andalucía

Actuació d’El Traspunt

Actuació de La Faràndula

Havaneres amb Salabró de Mar

L’alcalde, Josep Maria Sala, adreçant-se al públic

Les Bruixes de Cardona van cloure la Fira amb un espectacular correfoc

Els personatges de Barri Sèsam a
Cardona
Una de les atraccions de la Fira d’enguany va ser
la presència d’alguns dels personatges de Barri
Sèsam que van participar a la mostra per promoure
l’alimentació sana i l’esport entre els joves. La seva
participació a la Fira coincideix amb el desenvolupament a les escoles cardonines del programa
Sí que impulsa el Dr. Valentí Fuster mitjançant la
Fundació SHE.
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notícies
Cardona rep l’Institut de
Recerca Biomèdica de
Barcelona
El passat mes d’octubre l’Ajuntament de Cardona
va rebre els membres de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRBB) amb motiu de les jornades científiques que l’IRB celebrava a la població.
L’alcalde, Josep Maria Sala, va rebre els investigadors inscrits en un acte celebrat al saló de sessions
de l’Ajuntament.
A la recepció hi van assistir 56 científics de diferents
països especialitzats en medicina molecular, i que
formen part del projecte d’investigació en aquesta
disciplina impulsat des de l’IRBB sota la direcció del
Dr. Antonio Zorzano i el Dr. Joan Guinovart, director
de l’IRBB i un dels més eminents investigadors del
nostre país. Guinovart va agrair la rebuda dispensada per la població i va convidar l’alcalde a visitar les
instal·lacions de l’IRBB.

L’alcalde amb els professors Antonio Zorzano i Joan Guinovart

Els participants a les jornades van poder gaudir
d’una visita guiada al Parc Cultural de la Muntanya
de Sal i, amb caràcter excepcional, se’ls va mostrar
la Carta de Poblament de Cardona. El Vilar Rural
de Cardona va acollir les jornades promogudes per
l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.

L’Ajuntament de Cardona
organitza un curs
d’informàtica per a adults
L’Ajuntament de Cardona va organitzar el passat
mes de febrer un nou curs d’informàtica bàsica
adreçat a persones adultes.
El curs es va realitzar a les aules del CEIP Joan de
Palà i s’hi van inscriure un total de 12 persones que
van cobrir totes les places disponibles. Els tècnics
de l’empresa cardonina Caberset van ser els
encarregats de dur a terme la formació.
L’organització del curs permetrà un major aprofitament dels 2 equips informàtics de què disposa actualment el Casal de la Gent Gran de la Coromina.
La instal.lació d’aquests 2 ordinadors ha estat pos-

Cardona és reconeguda
per la seva Carta de
Poblament
La vila de Cardona va ser una de les 5 poblacions
convidades per la Federación Española de Municipios y Provincias i l’Ajuntament de Brañosera a
l’acte que, el passat dia 10 d’octubre, es va celebrar en aquesta localitat palentina per commemorar les concessions de les cartes de poblament
més antigues de l’Estat espanyol.

sible gràcies al programa “I tu per què no?” de la Diputació de Barcelona. L’adhesió de l’Ajuntament de
Cardona al programa ha permès disposar d’aquest
nou material informàtic.

A banda de Cardona, van ser presents a
l’homenatge les poblacions de Cirueña (La Rioja),
Castrojeriz (Burgos), León i Jaca (Osca).
L’alcalde de Cardona, Josep Maria Sala, va explicar, en la seva intervenció, la història de Cardona
vinculada a les seves dues cartes de poblament.
La carta o “fuero” de Brañosera és considerada
la més antiga d’Espanya -data de l’any 824-, per
bé que no se’n conserva cap 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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notícies

Cardona acull els primers joves de la Cardona
uruguaiana
Els primers intercanvis de joves
La cooperació entre la Cardona catalana i la uruguaiana
ha avançat un pas més durant aquest any 2010.
Després de la signatura del protocol d’agermanament
amb la ciutat de Cardona de l’Uruguai, ja s’han portat a
terme els primers intercanvis de joves. Tres estudiants
de l’Uruguai, Leticia Dávila Macial, Katherine Rodríguez
García i Francisco Meyer van fer una estada d’un
mes a Cardona treballant en l’àmbit del turisme i la
comunicació.
Així mateix, i amb el suport de la Diputació de Barcelona,
Gabriella Cabrera va incorporar-se com a funcionària en
pràctiques per conèixer el funcionament i el règim jurídic
de les administracions locals atès que l’Uruguai ha
començat a desenvolupar un procés de descentralització
política que donarà autonomia a les ciutats.

Foto de grup de l’Ajuntament, els pioners de l’agermanament, els joves de
l’Uruguai, les famílies acollidores i la Cònsol general adjunta de l’Uruguai

L’Ajuntament homentaja els pioners de
l’agermanament
En l’acte oficial de benvinguda de la delegació
uruguaiana, celebrat el passat 5 de febrer al saló de
sessions de l’Ajuntament, hi va assistir la cònsol adjunta
de l’Uruguai a Barcelona. Aixímateix, l’Ajuntament va

lliurar el diploma de pioner de l’Agermanament amb
Cardona de l’Uruguai a Calixte Sabaté, a Eloy García, al
Col.legi Mare de Déu del Patrocini i a l’exalcalde Joan
Bastida en reconeixement a la descoberta de la Cardona
uruguaiana i per haver iniciat i mantingut al llarg dels
anys els vincles d’amistat amb la Cardona de l’Uruguai.

Els components de la delegació amb l’exalcade Joan Bastida i la seva
esposa i Calixte Sabaté

La Cònsol adjunta de la República Oriental de l’Uruguai a Barcelona va ser
present a la recepció

L’acte oficial de benvinguda va omplir el saló de sessions de l’Ajuntament

El col·legi del Patrocini, origen de la relació entre les dues Cardona, durant la
visita dels joves de l’Uruguai
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notícies

Cardona celebra la sisena edició del Cicle de
Música Sacra
La col·legiata de Sant Vicenç de Cardona va acollir la
sisena edició del Cicle de Música Sacra que enguany va
programar, entre altres, les actuacions del Cor de Noies
de l’Orfeó Català i de la Coral Càrmina.
El programa d’aquesta sisena edició, sota la direcció de
Josep M. Sauret, constava de tres vetllades musicals.
L’obra “Un Rèquiem Alemany” de Johannes Brahms Sierra va donar el tret de sortida del certamen. Dirigida per
Gorka Sierra, la peça va ser interpretada per la soprano
Mariona Pallach i el baríton Jordi Sabata amb la participació de la Coral Càrmina i el Cor de l’Escola de Música
de Berga.
La segona cita del certamen es va obrir sota el títol
“Música Sacra per a Veus Blanques” i va comptar amb
l’actuació del Cor de Noies de l’Orfeó Català dirigit per
Buia Reixach.
L’obra “Les Sis Sonates Bíbliques” de Johann Kuhnau
amb Marju Vatsel a l’orgue i al clavicèmbal i Jordi Reguant
a la recitació va cloure aquesta nova edició del festival.

La col·legiata plena en un dels concerts del Cicle de Música Sacra

Nova edició dels premis
Bages de Literatura Juvenil i
Vila de Cardona

Fotografia de grup amb els alumnes premiats

La col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona va
acollir el passat 28 de maig la festa de lliurament dels
Premis Bages Juvenils de Literatura i Vila de Cardona,
convocats per Òmnium Cultural del Bages i dotats per
Caixa de Manresa i l’Ajuntament de Cardona que patrocina el premi de narrativa historicollegendària.
Entre els premiats, hi va haver els alumnes del Col.legi
Mare de Déu del Carme, Diana Moscoso González, Mariona Bonsfills Clotet, Teresa Company Juberó i Jordi Vila
Albacete. L’acte va servir per presentar la publicació que
recull els treballs guanyadors i finalistes i hi va haver
l’actuació de la Jove Orquestra de la Catalunya Central.

Sortegen l’adjudicació de 2 pisos
en règim de lloguer a Cardona
L’Ajuntament de Cardona i el Departament de Medi
Ambient i Habitatge, per mitjà de l’empresa Adigsa, van
sortejar el passat 5 de febrer dos pisos de protecció oficial que havien quedat buits. Els pisos formaven part de
la promoció “Cardona-100” i es van adjudicar a Antonio
Andreu López i a Aicha el Amrani.
El procés de lliurament es va fer per sorteig. D’entre les
13 sol·licituds que s’havien presentat per poder accedir a
la cessió dels pisos, els tècnics del Departament en van
admetre 4 atès que les altres 9 restants no cumplien els
requisits o no van presentar la documentació requerida
en la convocatòria.

El sorteig es va fer en un acte públic al saló de sessions de l’Ajuntament
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Cardona reviu el seu passat medieval

L’esplendor de la Cardona medieval torna a omplir els carrers i places de la vila amb
la celebració de la vuitena edició de la Fira Medieval/Festa de la Sal
El passat cap de setmana del 5 i el 6 de juny, Cardona va
tornar a convertir-se en l’escenari de multitud d’actes i activitats relacionades amb el passat medieval de la vila.
El mercat medieval d’artesans, les visites guiades i teatralitzades pel nucli antic, les exhibicions de música, ball
i cant, i les demostracions d’oficis antics i falconeria van
farcir el programa d’actes de la Fira Medieval/Festa de la
Sal 2010 que any rera any consolida la seva posada en
escena i la seva capacitat d’atraure visitants.
Recuperació del patrimoni històric
Amb l’objectiu de recuperar i divulgar la història de Cardona, la Fira inclou diversos actes relacionats amb el llegat
medieval de la vila. Entre aquests, destacaven, enguany,
la signatura del Protocol d’Agermanament entre Cardona
i la població francesa de Mazères, l’entrega del Saler d’Or
de Cardona a l’escultor cardoní Toni Mujal, la cerimònia

Les autoritats durant la cerimònia dels Síndics de la Terra
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Espectacular sortida del Senyor i la Minyona des del castell

La Banda de Cardona va acompanyar les autoritats

reportatge
dels Síndics de la Terra, que enguany va tenir com a convidades les localitats
de Sort i Tremp -antigues poblacions que formaren part dels dominis de la casa
de Cardona- o la representació del Dret d’Aimines.
Però una de les cites imprescindibles de la Fira va ser la baixada del castell del
Senyor i la Minyona de Cardona, personatges que en aquesta edició de la Fira
van encarnar Carles Ratera i Maria Novelles.
La Fira Medieval/Festa de la Sal 2010 va programar, també, una exposició
d’armadures, un campament i una taverna medieval, i el Torneig de futbol base
Vila de Cardona amb la participació especial del Club Bale de Mazères.
La mostra també va tenir un especial interès per al públic infantil amb la programació d’actuacions de teatre, titelles, tallers de pintura i de sal, espectacles de danses, espases i explica contes.
Homenatge al camí de Sant Jaume
Amb l’objectiu de continuar la tasca de recuperació de la memòria i el patrimoni històrics de Cardona, l’Ajuntament va escollir enguany una imatge de sant
Jaume com a element central del programa de Fira. El cartell, dissenyat per
l’empresa cardonina Tres per Cinc, reprodueix la imatge de sant Jaume -vestit
de pelegrí- que decora un dels capitells de la capçalera de l’església parroquial
de Sant Miquel.

L’Ajuntament concedeix el Saler d’Or a Toni Mujal
El passat diumenge 6 de juny, el saló de
sessions de l’Ajuntament de Cardona es
va omplir a vessar per assistir a l’acte de
lliurament del Saler d’Or que l’alcalde,
Josep Maria Sala, va entregar a l’escultor
Toni Mujal.
Familiars i amics van seguir amb emoció
l’acte de reconeixement a la trajectòria i
a l’obra de Mujal, creador de més de 100
parelles de gegants.
La distinció reconeix les persones que amb
la seva tasca han contribuït a l’interès general del poble i a la seva projecció; un fet
que es fa evident en la trajectòria professional i artística de Mujal.

Les visites teatralitzades pel centre històric van ser un èxit de públic

L’alcalde va fer entrega del Saler d’Or a Toni Mujal

La plaça de la Fira es va omplir de gent i activitats
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reportatge

La Fira va programar diversos espectacles infantils

Les Bruixes de Cardona durant el seu espectacle de foc

La Trinca del segle XXI també va ser present a la Fira

Representació del Dret d’Aimines pels alumnes de l’IES Sant Ramon

Cardona i Mazères, viles agermanades
El saló de sessions del consistori va acollir l’acte de
la signtaura del Protocol d’Agermanament entre les
viles de Cardona i Mazères.
Els alcaldes de Cardona i Mazères, Josep Maria Sala
i Louis Marette, van segellar l’agermanament coincidint amb els festejos de la Fira Medieval/Festa de la
Sal de Cardona.
Amb la signatura del protocol les dues poblacions
reforcen uns llaços d’amistat que es remunten al
segle XIII quan el fundador de Mazères, Roger IV, es
va casar amb Brunisenda, filla del comte de Cardona
Ramon IV Folc.
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Els alcaldes de Cardona I Mazères signant el Protocol
d’Agermanament

Valentí Fuster imparteix una conferència
sobre salut a Cardona
El teatre Els Catòlics es queda
petit per seguir la intervenció del
prestigiós cardiòleg
El reconegut cardiòleg Valentí Fuster va ser a Cardona el passat mes de gener per impartir una conferència sota el títol “Salut i futur”. La conferència
de Fuster va omplir a vessar el teatre Els Catòlics
i formava part de les activitats incloses en el denominat Programa Sí que impulsa el mateix Fuster
en escoles de tot el món.

El teatre Els Catòlics es va omplir totalment per seguir la xerrada del Dr.
Valentí Fuster

En la seva intervenció, Fuster va insistir especialment en la importància de promoure un estil de
vida saludable, sobretot des de joves, que contribueixi a millorar la salut cardiovascular de les
persones.
Fomentar una bona alimentació, promoure la
pràctica de l’esport i prevenir el consum de drogues són alguns punts d’atenció principal del Programa Sí que Fuster està desenvolupant a les tres
escoles de primària de Cardona.

Cardona commemora l’any Massagran
Cardona s’ha sumat enguany als actes de commemoració de l’any Massagran per retre homenatge
al popular personatge creat, ara fa 100 anys, per
la imaginació de Josep Maria Folch i Torres.
El Foment Cardoní, amb la col.laboració de
l’Ajuntament, va impulsar aquest homenatge amb
l’organització de diverses activitats destinades a
divulgar les històries d’un dels clàssics de la literatura juvenil catalana.
L’acte central d’aquesta commemoració es va
celebrar el 14 de maig a la Biblioteca Municipal
Marc de Cardona amb una xerrada a càrrec de Ramon Folch i Camarassa, fill de Josep Maria Folch i
Torres. L’acte va ser presidit per la primera tinent
d’alcalde de Cardona, Cloti Farràs, acompanyada
del president del Foment Cardoní, Joan Company,
que va presentar el darrer número del butlletí de
l’entitat, “Cardona Oberta”, que es va dedicar a la
figura de Massagran.
Per altra banda, el 24 de maig la Biblioteca Municipal Marc de Cardona va dedicar l’Hora del

Una imatge de la xerrada a la Biblioteca municipal

Conte a Massagran amb la lectura de les històries
del personatge. A més, i coincidint amb la Fira
d’Entitats de Cardona, es va programar la projecció de l’audiovisual les “Aventures extraordinàries
d’en Massagran” al Centre Cardona Medieval.
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entitats

Cardona torna a demostrar la seva solidaritat
en la segona Marató de Donació de Sang
La jornada es tanca amb un total de 129
donacions
El passat 13 de març Cardona va acollir una nova Marató de Donació de Sang, la segona d’aquestes característiques que s’organitzava a la vila i que va tenir una més
que notable participació ciutadana.
Organitzada pel Banc de Sang i Teixits, l’Ajuntament
de Cardona, Creu Roja de Cardona, el Casal de la Gent
Gran de Cardona i l’Associació de Donants de Sang del
Bages, la Marató va recollir un total de 129 acaptes,
una xifra molt remarcable tenint en compte que es tractava de la segona Marató d’aquestes característiques
que es feia a Cardona.
Entre les 10 del matí i les 9 del vespre, el Casal de la
Gent Gran va ser l’escenari de les activitats que van
tenir la col.laboració de diverses entitats cíviques i establiments de la vila. A més de jocs, premis i regals, durant la jornada hi va haver un servei gratuït de guarderia
i ludoteca a càrrec de l’Agrupament Escolta Hug Folc.
També es van organitzar tallers infantils, ballades de
gegants i espectacles musicals amb la Colla de Geganters de Cardona, el grup Vas-Tukada i l’Escola Municipal
de Música.
Els organitzadors van destacar el suport i la solidaritat de la gent de Cardona i la importància de celebrar
aquests tipus de jornades per tal de sensibilitzar la
població sobre la necessitat de donar sang de manera
habitual, captar nous i noves donants i aconseguir el
major nombre de donacions possible.

La Marató de Donació de Sang va aplegar un gran nombre de cardonins

L’escola del Patrocini seleccionada per al projecte
Euronet d’estalvi energètic
L’escola Mare de Déu del Patrocini ha estat una de les
13 escoles de la província de Barcelona seleccionada per
formar part d’un projecte europeu encaminat a impulsar el
desenvolupament sostenible als centres educatius.
Conegut com a Euronet 50/50, el projecte té la implicació
de 50 escoles d’arreu d’Europa que s’han compromès a introduir millores d’estalvi energètic amb la participació activa
de l’alumnat. El grup escollit per tirar endavant el projecte
és el de 5è de primària per bé que la voluntat dels responsables de la iniciativa és implicar tots els grups de l’escola, així
com la comunitat educativa i els pares i mares de l’alumnat.
El projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Cardona que ha signat un conveni amb l’escola Mare de Déu del
Patrocini i la Diputació de Barcelona, després que el centre
cardoní fos seleccionat entre 72 escoles de la província que
es presentaven al projecte.
Durant aquest curs l’escola realitzarà un estudi sobre l’ús
i el consum d’energia a les instal·lacions del centre per millorar la seva eficiència energètica i reduir les despeses en
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aquest concepte. D’aquesta manera, el 50%
dels estalvis aconseguits seran retornats a
l’escola per part de l’ens que gestiona el
centre –l’Ajuntament de Cardona-, mentre
que el 50% restant revertirà en l’Ajuntament
en concepte d’estalvi.

entitats

La Comissió Social de Cardona continua
treballant per la salut dels joves de la vila
La Comissió Social de Cardona i l’Ajuntament han dut
a terme durant l’any diverses actuacions destinades a
prevenir el consum de substàncies nocives per a la salut,
especialment entre els joves. A
continuació, i de manera resumida, exposem algunes de les
accions que s’han impulsat fins
al moment aquest any:
Febrer
- Publicació d’un Ban informatiu coincidint amb la
festivitat de Carnaval

La xerrada va anar a càrrec de Margi Gual, coordinadora
del Programa, i anava dirigida principalment a pares a
qui es va oferir eines per tal de potenciar bons comportaments i actituds davant les problemàtiques que puguin sorgir als fills
al llarg del seu camí.
Cal dir que el programa es continuarà durant el curs 2010-11 i que
potenciarà la línia de treball amb
l’entorn.

Nou logotip de la Comissió Social de Cardona

Març
- Impuls del programa “L’Aventura de la vida” que es du a
terme a totes les escoles del municipi des del curs 200910. Adreçat a estudiants de primària, treballa els hàbits
i les actituds saludables entre els joves. El programa
consta de tres parts:
El treball a l’escola
El treball amb les famílies
El treball amb l’entorn o al carrer
Pel que fa al treball amb famílies, es va oferir una xerrada el passat 25 de març a la sala polivalent de la Biblioteca, comptant amb el suport de les diferents AMPA
i escoles que formen part de la Comissió Social.

Març-Abril
Presentació del concurs per al logotip de la Comissió Social.
Organització de la segona Fira d’Entitats de Cardona.
Durant la Fira es va donar a conèixer el guanyador del
logotip, Jordi Urgell, amb el títol : “Heroi amb capa”. La
Comissió social vol agrair la participació de la resta de
concursants. Aquest any també es va convidar l’entitat
de Solsona “El Sol del Solsonès”, que acull un gran nombre d’usuaris de Cardona i en agraïment a la gran tasca
que realitza.
Des de la Comissió social es vol agrair la col·laboració
de totes les Entitats que hi van participar i destacar la
importància del treball de tota la comunitat envers les
problemàtiques dels joves.

Cardona homenatja
la gent gran del
municipi

Cardona commemora
el Dia Internacional
de la Dona

La Biblioteca
municipal celebra el
primer aniversari

El Casal de la Gent Gran
de Cardona, la Generalitat i
l’Ajuntament van celebrar el passat mes de desembre la festa
d’homenatge del 90è aniversari
de les àvies i els avis de la vila.
Amb aquest acte, celebrat al
Casal de la Gent Gran, es va homenatjar els cardonins i cardonines que l’any 2009 complien 90
anys. Els homenatjats i les seves
famílies van rebre un petit obsequi de record i es va oferir un
piscolabis a tots els assistents.
Les actuacions musicals del
Grup Acústic de cançó catalana,
el grup d’havaneres Salabror de
Mar i la Coral l’Amistat del Casal
de la Gent Gran van amenitzar
l’acte.

Un any més Cardona es va sumar als actes de commemoració del Dia Internacional de la
Dona celebrat el passat 8 de
març.
Per commemorar la jornada
l’Ajuntament de Cardona va organitzar una caminada popular
amb la col·laboració del Centre
Excursionista de Cardona.
Els actes de commemoració
del Dia de la Dona es van completar amb una xerrada-taller
sobre imatge personal, a càrrec
de l’especialista cardonina en
assessorament d’imatge Montse Guals. La sessió es va dur
a terme al saló de sessions de
l’Ajuntament que es va omplir
amb un nombrós públic

El passat 14 de març la Biblioteca Municipal Marc de Cardona
va complir un any de la seva
obertura al públic.
Per celebrar l’efemèride es va
programar una conferència
a càrrec de l’escriptora Sílvia
Alcàntara, autora de l’exitosa
novel.la “Olor de colònia”.
L’acte, que va comptar amb la
col.laboració del club de lectura
de la Biblioteca municipal, va
ser presentat per Montserrat
Obradors,
segona
tinent
d’alcalde del consistori cardoní.
L’Ajuntament ha destacat la
contribució que, en el camp
de la cultura, ha suposat la
construcció a Cardona d’aquest
nou equipament.
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El Carnaval 2010
en imatges

