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editorial

Més projectes i més inversió malgrat la crisi
En aquest número de la revista municipal, les notícies
que giren a l’entorn de l’economia tenen un gran pes.
De fet, en una gran crisi general com és aquesta que
estem atravessant, l’administració ha de ser la primera a donar exemple.
En el cas de Cardona, cal recordar que la nostra directriu política mestra ha estat i és que totes les accions
que s’emprenguin des de l’Ajuntament tinguin per
objectiu la reactivació socioeconòmica del municipi. I
com que això s’ha anat complint, s’han pogut corregir
alguns efectes de la crisi.
El paquet d’obra pública que aquest any passat 2010
hem executat és molt important. Només cal veure les
xifres, que molta gent comenta molt positivament, i
que demostren la capacitat de l’Ajuntament per tirar
endavant projectes importants per al municipi. En
aquest punt, cal aclarir envers la queixa que les obres
no es donin a empresaris de Cardona, que un ajuntament ha de complir amb la llei de contractes, i l’obra
se l’endú aquell que fa millor oferta.
De totes maneres, quan l’empresari és de fora, en el
contracte es posa una clàusula recomanant (no po-

dem obligar-lo) que els subcontractes els facin amb
gent de Cardona. Hi ha casos en què les dues parts
privades es posen d’acord i casos que no.
A més de les obres directes, l’activitat de l’Ajuntament
incidint en el sector turístic i comercial és evident i potent, i va des del reconeixement de la Generalitat que
acaba de proposar la candidatura de Cardona, en representació de Catalunya, al premis EDEN-2011 (destins turístics d’excel.lència) de la Comissió Europea, a
la proposta de crear un wellness de la sal, presentat
el passat 20 de gener o a l’atorgament dels Premis
Marco de Oro per al disseny i fabricació dels plafons de
senyalització turística i patrimonial de Cardona.
També s’ha de destacar la creació d’un centre
d’empreses, pensant en la gent jove emprenedora,
una altra acció de govern, especialment atractiva i
il.lusionant, que ha rebut el suport de la Unió Europea,
la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. I altres, que tenen més importància del que
pugui semblar a primera vista, com el curs per formar
especialistes en gent gran. Essent tot millorable, és un
bon balanç.
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actualitat
Cardona fa història al Palau Graells

El president de la Generalitat, Artur Mas, inaugura les obres de restauració del Palau
Graells, nova seu de l’Arxiu Municipal i de la Fundació Cardona Històrica
Cardona va celebrar, el passat 14 de març, l’acte
d’inauguració de les obres de restauració del Palau
Graells, que suposen una fita destacada del programa
municipal de recuperació del patrimoni de la vila i del
procés de rehabilitació del nucli antic.
La jornada es va desenvolupar amb la solemnitat de
les grans ocasions presidint els actes el Molt Honorable
President de la Generalitat Artur Mas, l’alcalde de Cardona, Josep Maria Sala, i el conseller de Cultura, Ferran
Mascarell.
Les sales del Palau Graells van quedar petites per
acollir el munt de gent que volia participar de l’acte.
Entre les nombroses autoritats presents, a més dels
membres de la corporació, hi havia el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, el director general de Patrimoni
Cultural, Jordi Pluma, el delegat del Govern, Jordi Moltó,
etc. Entre els assistents, hi havia la família Fuster-Guals-

Una nombrosa representació de la societat civil de Cardona va seguir l’acte

El pesident de la Generalitat, Artur Mas, en un moment del seu discurs

L’alcalde i el president van descobrir la placa que inaugura l’equipament
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Torres, que van donar els diners, l’any 2000, per comprar el Palau; la família Sanjuan, anterior propietària,
que va descobrir i donar les pintures gòtiques; directius
de La Caixa, que ha donat el mobiliari; empreses constructores, tècnics i una àmplia representació del teixit
associatiu i econòmic i persones vinculades a l’arxiu,
com els membres de l’antic Patronat de Museus de Cardona. Per tots ells l’alcalde va tenir paraules de sentit
agraïment.
Davant de la Carta de Poblament, l’alcalde va destacar
l’esforç que Cardona ha fet en els darrers anys per preservar i difondre el seu ric patrimoni cultural.
Per la seva banda, el president Mas va recòneixer en
Cardona “l’excel.lent exemple del que ens cal a la Catalunya d’avui”. “Una combinació –va dir- d’història,
patrimoni i futur que ens fa més forts per afrontar els
reptes que tenim”.
L’alcalde va demanar al president que es reconeguin la
vall Salina i el castell com a patrimoni d’abast nacional.
En aquesta línia, l’alcalde va demanar ajuts per a la
restauració de l’antiga llera del riu, que inclou la nova
zona esportiva, per a la rehabilitació de la Coromina, i
pel que fa al Castell va reclamar la seva restauració per
l’any 2014, i també ajuts per commemorar els 300 anys
del setge de 1711.

El director de l’Arxiu Municipal va guiar la visita de les autoritats

Inauguració a l’empresa Compact Habit
Sortint del palau el president en companyia de l’alcalde
van inaugurar les intal.lacions que l’empresa Compact
Habit té a Cardona i que destaca per la innovació i
dimensió social i que en paraules de l’alcalde “és un
orgull que porti el nom de Cardona”.

El president Mas observant amb atenció la Carta de Poblament de Cardona

Autoritats i persones vinculades a les obre de restauració del Palau Graells i
al nou arxiu esperant l’arribada del president

Victòria Esquivel, en companyia d’Ana Pelegrín i Maria Fernández, lliuren al
president un exemplar del llibre de la memòria de les dones de les colònies

El president signant el llibre d’or de l’Ajuntament de Cardona

El president Mas va inauguar les instal.lacions de l’empresa Compact Habit
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actualitat
L’Ajuntament crearà un viver d’empreses per atraure
nous projectes empresarials a Cardona
Cardona tindrà el 2011 un centre per
acollir noves iniciatives empresarials
amb capacitat per acollir 20 empreses
de nova creació
L’Ajuntament va presentar un projecte per ajudar a
crear noves iniciatives emprearials dins la convocatòria d’ajuts del fons FEDER 2007-2012, a través del
programa FEDER-CATALUNYA que gestion la Diputació
de Barcelona. El projecte, que es va presentar l’any passat, va ser finalment escollit i suposarà una inversió de
816.507 euros que finançaran la Unió Europea (50%) la
Diputació de Barcelona (25%) i l’Ajuntament de Cardona (25%).
La iniciativa veurà la llum al llarg d’aquest any 2011 i
preveu la construcció, al polígon industrial La Cort, d’un
nou edifici amb capacitat per acollir vint projectes empresarials de nova creació. L’Ajuntament espera que el
centre generi noves oportunitats de desenvolupament
econòmic i nous llocs de treball per a emprenedors de
sectors productius relacionats amb la nova economia,
la innovació tecnològica, la recerca i el patrimoni.

Imatge del solar on s’ubicarà el Centre Municipal d’Empreses de Cardona al
polígon La Cort, darrera la deixalleria municipal

El nou edifici, que s’ubicarà en una parcel.la de propietat municipal, disposarà d’una superfície total de 1.200
metres quadrats. Cada empresa hi tindrà el seu espai
independent, amb una superfície determinada en funció de les seves necessitats productives. A més, hi hau-

Projecció de la façana de l’edifici del Centre Municipal d’Empreses

Projecció de la part posterior de l’edifici del Centre Municipal d’Empreses, amb les sortides dels magatzems
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notícies
rà espais comuns, com una sala de
formació, una sala polivalent, i un
magatzem i una zona de serveis.
Igualment, l’Ajuntament oferirà a les
empreses el servei d’administració,
recepció i gestió del centre i, a més,
prestarà assessorament tècnic i formatiu, com cursos de formació, programes de suport i ajuts a l’activitat
empresarial.
Les empreses que s’instal.lin al centre no hauran de pagar el lloguer de
les instal.lacions i només hauran de
fer-se càrrec de les despeses dels
serveis dels quals facin ús, com
l’electricitat o la telefonia.
El Centre d’Empreses Municipal
oferirà un allotjament temporal
d’un termini aproximat de 4 anys,
moment en què les empreses, ja
consolidades, hauran de cercar un
nou espai on desenvolupar la seva
activitat.
D’aquesta manera, deixaran pas
per a la implantació de noves inicitives empresarials en el si del
Centre d’Empreses de Cardona.
L’Ajuntament espera que el nou
equipament contribueixi a la dinamització econòmica del terrirtori i
tingui com a àmbit d’influència les
comarques del Bages i el Solsonès.

Plànol de la planta baixa de l’equipament

Plànol de la primera planta de l’equipament

L’Ajuntament aconsegueix 6 plans d’ocupació local
per a Cardona l’any 2010 i 3 per al 2011
Els plans han permès donar feina a 9
treballadors de Cardona
L’Ajuntament de Cardona va dur a terme, durant la segona meitat de l’any 2010, diversos treballs de rehabilitació
d’espais del Parc Cultural de la Muntanya de Sal. Per ferho, l’Ajuntament va contractar 6 persones del municipi
que estaven en situació d’atur.
La contractació es va realitzar a través del projecte Impuls, finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Aquest projecte té l’objectiu de fomentar l’ocupació en
el món local i permet realitzar diverses obres a l’espai
públic, generar ocupació entre la població i millorar la
formació professional de les persones seleccionades.
Les 6 persones beneficiàries dels plans d’ocupació van
ser contractades del 15 de juliol de 2010 fins al 14 de
gener de 2011. La selecció la va dur a terme el mateix
SOC, segons els requisits que fixa aquest organisme. Per
altra banda, des del passat 7 de febrer, l’Ajuntament va
aconseguir 3 nous plans d’ocupació local amb una duraCardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

Els plans d’ocupació han permès millorar diversos espais del Parc Cultural
de la Muntanya de Sal

da de 6 mesos, tal i com s’estableix en les bases de la
convocatòria. En aquest temps, els treballadors contractats duran a terme diversos treballs de condicionament i
millora d’alguns espais del Parc Cultural de la Muntanya
de Sal.

notícies
Cardona projecta la construcció d’un centre de
lleure i salut vinculat a les propietats de la sal

Maqueta en miniatura de l’avantprojecte del “Wellness de la sal” de Cardona

Segons l’avantprojecte,
el “Centre Wellness de la
Sal” podria rebre la visita
d’unes 1.000 persones
mensuals i donar feina a
13 persones
L’Ajuntament de Cardona va presentar el passat 27 de gener, al
saló de sessions del consistori,
l’avantprojecte de creació d’un centre de lleure i salut vinculat a les propietats medicinals i terapèutiques de
la sal. El centre, que s’ubicaria en
uns terrenys de propietat municipal,
just darrera el parc Cultural de la
Muntanya de Sal, tindria com a tret
diferencial l’aprofitament de la sal de
Cardona per als tractaments de salut
i benestar.
La creació del centre wellness de la
sal en aquesta zona de la vall Salina
contribuiria a augmentar encara més
l’atractiu turístic del Parc Cultural de
la Muntanya de Sal i a la vegada permetria recuperar un espai que s’ha
anat degradant amb el tancament de
l’explotació minera.
Un edifici integrat en l’entorn
La idea inicial de l’Ajuntament -que
ja s’observa en l’avantprojecte- preveu la construcció d’un edifici de
planta baixa i diferents volums que
s’integren totalment a la geografia
natural de la zona.
Els principals espais de la futura

Imatge dels plànols de l’avantprojecte del “Wellness de la sal” de Cardona

instal.lació serien el salàrium i el flotàrium, dos espais que aprofitarien
les propietats terapèutiques de la sal
per combatre problemes pulmonars,
al.lèrgies i asmes, a més de millorar
la tonificació del teixit muscular i les
articulacions. El centre també disposaria d’àrees de descans, cabines
per a massatges, banys de pressió
i altres tractaments, saunes, i dues
piscines interiors i una d’exterior.
Amb la presentació de l’avantprojecte
l’Ajuntament confia a atraure
l’interès de possibles inversors. La
intenció de l’Ajuntament és que la
construcció i gestió del futur equipament estigui en mans privades
a través d’una concessió municipal
d’explotació. Les previsions inicials

apunten que el wellness de Cardona
suposaria una inversió de prop de
2,9 milions d’euros que es podrien
amortitzar en 8 anys. Segons els
càlculs realitzats, el centre donaria
feina a 13 persones i rebria un miler
de visitants al mes.
Durant l’acte de presentació, l’alcalde
Josep Maria Sala va destacar les
possibilitats que el projecte pot oferir
a la projecció exterior de Cardona i al
desenvolupament econòmic del municipi. L’Ajuntament preveu que enguany es pugui redactar el projecte
definitiu del centre i adjudicar-ne la
construcció i explotació. L’any que ve
es podrien iniciar les obres de cara
a una possible inauguració a finals
del 2013.
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notícies
Cardona forma professionals per a l’atenció a la
gent gran i als discapacitats
Un total de 25 persones s’han inscrit
al curs de formació que organitza
l’Ajuntament de Cardona i que permetrà
obtenir el títol per exercir com a
professional a tot l’Estat
L’Ajuntament de Cardona va posar en marxa el passat
25 d’octubre el projecte ILOQUID (Iniciatives Locals
d’Ocupació) encaminat a formar professionals en l’àmbit
de l’atenció a les persones.
Per mitjà d’aquest projecte, el Servei d’Inserció Laboral
de l’Ajuntament ofereix la possibiltat de cursar estudis
relacionats amb els serveis d’atenció a la gent gran i a
les persones discapacitades.
El projecte ILOQUID va arrencar el passat 25 d’octubre
i s’allargarà fins al mes d’abril d’enguany. En aquesta
primera edició s’hi han apuntat un total de 25 persones
empadronades a Cardona, la majoria són dones d’entre
30 i 50 anys, que es trobaven en situació d’atur i que en
molts casos ja tenien experiència en el sector (treballs de
la llar, de cuidadores de gent gran, etc.).
En el període de temps que dura el programa, les persones inscrites realitzaran un curs d’auxiliar en gerontologia i atenció personal a discapacitats. La formació la
imparteixen els tècnics de la Fundació Pere Tarrés a la
Residència de la Tercera Edat Sant Jaume de Cardona,
que també participa en el projecte. El curs consta de 458
hores i, un cop finalitzat, els alumnes obtindran un certificat de professionalitat expedit pel Servei d’Ocupació

imatge de la presentació dels cursos amb les persones inscrites

de Catalunya. Aquest títol acredita, a les persones que
l’obtenen, la seva capacitat i competència per exercir
l’activitat laboral en aquest àmbit professional a tot
l’Estat. Des de l’Ajuntament es facilitarà,a més, el suport
en la creació d’empreses relaciones amb l’atenció a les
persones (cooperatives, etc.).
El projecte ILOQUID està finançat per l’Ajuntament de Cardona, la Diputació de Barcelona i el Fons Social Europeu.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Cardona dóna
resposta a les necessitats que té la població, molt envellida, en el sentit de formar professionals que donin servei
de qualitat a la gent gran que ho necessita.

El nucli antic de Cardona amplia el servei
gratuït d’internet sense fils
L’Ajuntament de Cardona ha ampliat la cobertura
del servei gratuït d’internet sense fils (Wifi) al nucli
antic de la població. L’ampliació del servei, que és
gratuït i universal, permet la connexió Wifi a internet
en punts del nucli antic com la plaça de la Fira, el
parc de Cardona, la plaça Mercat, i algunes zones
del castell, la piscina i el camp de futbol.
Com connectar-se?
Per connectar-se a la xarxa els usuaris han de
disposar d’un ordinador amb un dispositiu de connexió inalàmbric, accedir a l’opció de configuració
d’una xarxa inalàmbrica de l’ordinador i connectarse a una de les dues xarxes establertes: “AJ-CARDONA1” i “AJ-CARDONA2”.
Les velocitats de connexió oscil.len entre els 128
Kbps de baixada i els 64 Kbps de pujada per tal de
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garantir la correcta connexió de tots els usuaris. Atès
que es tracta d’un servei gratuït, l’Ajuntament no garanteix la connectivitat al 100% del nucli antic ni proporcionarà cap tipus de suport informàtic específic.
Tot i això l’Ajuntament monitoritzarà periòdicament
la xarxa Wifi municipal per tal de garantir-ne el seu
correcte funcionament i millorar-ne les prestacions.
El sistema limita l’accés a pàgines web dedicades a
la descàrrega de música o pel.lícules i, a més, inhabilita els protocols P2P (Emule, Kazaa) de descàrrega d’arxius, atès que saturarien la xarxa i limitarien
les seves prestacions.
Igualment el consistori es reserva el dret de restringir l’accés a continguts o usuaris que puguin
provocar problemes en el funcionament de la xarxa.
El consistori cardoní ha impulsat aquest projecte a
través de la Llei de barris.

notícies
S’implanta la recollida selectiva de paper i cartró als
establiments comercials de Cardona
El nou servei permetrà alliberar espai
als contendiors de reciclatge de la
via pública i suposa una nova millora
mediambiental per al municipi
L’Ajuntament de Cardona va posar en marxa el passat
14 de desembre el nou servei de recollida selectiva del
paper i el cartró adreçada específicament als establiments comercials. Amb aquest nou servei es podrà recollir tot el paper i el cartró que generen els comerços i
botigues de Cardona i fer-ne el reciclatge corresponent.
La recollida es fa porta a porta als establiments de
l’àrea comercial del municipi els dimarts i els divendres, de les 12 a les 2 del migdia. Per tal de facilitar la
recollida, els responsables dels establiments han de seleccionar i plegar degudament el paper i el cartó i entregar-lo en mà. Per dur a terme el servei, l’Ajuntament ha
adquirit un nou vehicle que ha subvencionat l’Agència
de Residus de Catalunya.
A més dels avantatges mediambientals que
s’aconseguiran amb aquest sistema, l’Ajuntament
preveu que es millori l’estat de l’espai públic atès que
el nou servei permetrà absorbir el paper i el cartró que
generen els establiments comercials de la vila, grans

L’Ajuntament ha adquirit un nou vehicle per dur a terme la recollida selectiva
de paper i cartró comercial

productors d’aquest tipus de residus. El nou servei
serà totalment gratuït i voluntari per a les botigues i comerços de Cardona. Així mateix, des de l’Ajuntament es
demana als responsables del teixit comercial de la vila
la seva col.laboració en la posada en marxa d’aquest
nou servei.

L’Ajuntament aprova el primer nomenclàtor de la
vila de Cardona
Amb el nou carrerer, Cardona es dota
d’una guia unificada i oficial dels carrers
de la vila
L’Ajuntament de Cardona ha aprovat inicialment el projecte del que serà el primer nomenclàtor o carrerer del
municipi, un document que servirà per donar nom als
carrers de Cardona que encara no en tenen, regularitzar
les categories de vies públiques, els números dels edificis
i els noms d’alguns indrets de Cardona que fins ara no estaven ben denominats o que, en alguns casos, contenien
errors lingüístics.
En total s’ha denominat 61 nous carrers, la majoria dels
quals correponen al nucli antic. A més, s’han corregit
lingüísticament 74 noms de la xarxa viària, s’ha delimitat
exactament la longitud de diversos carrers, s’han designat indrets com ponts i túnels i s’ha canviat la denominació del tipus de via d’alguns vials del municipi.
El projecte ha estat elaborat per una comissió mixta formada pels tècnics municipals Pere Guitart, aparellador,
i Andreu Galera, arxiver municipal, i els experts exteriors
Jaume Barberà, Jesús Casas i Antònia Serena, sota la coordinació de la secretària-interventora de l’Ajuntament.
La comissió ha estat l’encarregada d’establir els criteris
tècnics a l’hora d’elaborar el nou nomenclàtor. El docu-

Amb el nou carrerer, la plaça de davant la biblioteca municipal passa a dir-se
plaça del comte Guifré el Pelós

ment resultant va estar exposat al públic durant un mes
per tal que els veïns hi poguessin fer les esmenes que
creguessin convenients.
Amb el nou carrerer, Cardona tindrà endreçat tot el que
fa referència als noms de carrers i vies públiques en
general, així com altres indrets com ponts, torrents, etc.
L’Ajuntament té previst editar una guia amb el nou nomenclàtor de Cardona per tal que veïns i visitants puguin
conèixer el nom exacte de cada un dels elements de la
trama urbana de la vila.
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notícies
Cardona tanca l’any 2010 amb inversions en obres per valor
de 4 milions d’euros
Cardona ha impulsat durant l’any 2010 un important nombre d’obres i projectes que suposen un salt definitiu en la
dotació d’equipaments i serveis municipals. A continuació detallem les principals actuacions que s’han dut a terme
a Cardona al llarg de l’any i que contribuiran a augmentar els serveis que l’Ajuntament presta als ciutadans, millorar
l’espai públic i augmentar el nombre de persones que visiten la vila.

Construcció d’un nou col.lector d’aigües pluvials al torrent de Farners (la Coromina)
L’Ajuntament de Cardona ha completat les obres de construcció d’un nou col.lector d’aigües pluvials a la Coromina. Els treballs es van realitzar amb caràcter d’urgència a
causa de la perillositat i dels desperfectes que provocava
l’aigua de la pluja que baixava sense canalitzar. El nou
col.lector recull les aigües que baixen pels terrenys que
ocupaven la terrera nova i pel torrent de Farners evitant
que s’inundin alguns carrers i baixos de la Coromina. El
punt de captació de les aigües disposa de dues canonades que canalitzen l’aigua recollida. Les dues canonades
passen per sota l’antiga carretera de Manresa en direcció al carrer Església i desemboquen l’aigua al canal del
Palà. L’obra permetrà recollir l’aigua de pluja que cau en
una extensió de prop de 27 hectàrees. A més d’aquesta
infraestructura, el projecte ha permès tirar endavant altres actuacions complementàries a la zona. Així, s’han
pavimentat els carrers que condueixen al torrent de Farners i s’han instal.lat nous embornals per a la recollida
de l’aigua
Estat de les obres: executat
Cost de les obres: 158.099 euros (IVA inclòs)
Finançament de les obres: Ajuntament de Cardona,
Generalitat (PUOSC)

Remodelació de la plaça de la Fira de Dalt
L’Ajuntament de Cardona va finalitzar el passat mes de
gener les obres de remodelació de la Fira de Dalt, un
dels projectes més emblemàtics que s’han executat els
últims temps a la vila. Les obres han consistit en la impermeabilització de la plaça per tal d’evitar les filtarcions
d’aigua als locals d’AImines i la recuperació de les antigues ventilacions naturals dels locals de sota la plaça. A
més, s’ha renovat tot el paviment de la plaça amb pedra
de Cardona, i s’ha instal.lat un nou enllumenat públic i
nou mobiliari urbà. Les obres han finalitzat amb la plantació d’un arbre -un magnoli- al mur que delimita la Fira
de Dalt amb la Fira de Baix. Aquest arbre, a més, es va
estrenar durant les festes nadalenques com a arbre de
Nadal de Cardona.
Estat de les obres: executades totalment
Cost de les obres: 301.251 (IVA inclòs)
Finançament de les obres: Ajuntament de Cardona,
Generalitat de Catalunya (Pla de barris)
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notícies
Projecte d’enllumenat, arbrat i mobiliari urbà al passeig mossèn Joan Riba
El passat mes de desembre van concloure les obres
d’execució del projecte de renovació d’un tram del passeig mossèn Riba. La realització dels treballs ha permès
adequar la instal.lació d’enllumenat públic de la zona a
les normatives vigents en matèria d’eficiència energètica.
A més, s’han instal.lat nous elements de mobiliari urbà
com ara bancs, papereres i arbres que augmenten el valor paisatgístic de la zona. També s’ha arranjat i il.luminat
la pujada cap a la plaça de les Escoles Escasany
Estat de les obres: executades totalment
Cost de les obres: 137.028 euros (IVA inclòs)
Finançament de les obres: Fons Estatal Inversió Local

Construcció del passeig-mirador de la vall Salina
Cardona disposa des del passat mes de desembre d’un
nou passeig per als vianants que permet connectar el
Parc Cultural de la Muntanya de Sal amb el nucli urbà
de la vila. El projecte ha consistit en la construcció d’una
passarel.la de fusta al llarg de la carretera de la Mina
i la instal.lació d’una barana de seguretat orientada
a la vall Salina. L’actuació forma part de projecte de
renovació de tota la façana sud de la vall Salina fruit
del concurs d’idees que l’Ajuntament va convocar per
redefinir aquesta zona de la vila i que va guanyar l’equip
d’arquitectes Batlle i Roig .
Estat de les obres: executat
Cost de les obres: 344.414 euros (sense IVA)
Finançament de les obres: Fons Estatal Inversió Local

Obres de consolidació de la muralla de Sant Miquel
Cardona preservarà el pany que encara es conserva de
l’antiga muralla medieval de la vila amb el camí de ronda
i que s’alça a l’indret del portal de Sant Miquel. Les obres
que s’hi estan executant, tenen la supervisió tècnica de
l’arqueòloga municipal, i serviran per consolidar i estabilitzar la construcció, conservada fins a l’actualitat. A més,
s’aprofitarà l’actuació per impermeabilitzar el mur, netejar i rejuntar les pedres que el componen. Amb aquests
treballs Cardona fa un pas més per tal de preservar una
part important del seu llegat històric.
Estat de les obres: en fase d’execució
Cost de les obres: 304.838 euros (sense IVA)
Finançament de les obres: Ajuntament de Cardona,
Generalitat de Catalunya (pla de Barris i Departament
de Cultura)
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notícies
Restauració del Palau Graells
L’any 2010 ha suposat la culminació de les obres de
rehabilitació del Palau Graells que han permès consolidar l’estructura de l’edifici, recuperar les estances de
l’immoble i ampliar-ne l’estructura per tal d’adaptar-la als
nous usos que tindrà l’edifici com a seu del futur Arxiu
Històric Municipal. Les obres han permès recuperar les
pintures gòtiques originals que adornaven la sala noble
del Palau i que ara quedaran exposades al seu lloc original, a l’última planta de l’edifici. Les obres de restauració
del Palau Graells van començar l’any 2005 després que
l’Ajuntament adquirís l’immoble amb la voluntat d’ubicarhi la seu de l’Arxiu Històric Municipal. Amb aquesta actuació, Cardona es dota d’un nou equipament cultural de
primer ordre i a la vegada recupera i modernitza un edifici històric de gran valor que es trobava en molt mal estat.
El Palau Graells - Arxiu Municipal, que va ser inaugurat el
passat 14 de març en un acte presidit pel president de la
Generalitat, Artur Mas, obrirà les seves portes al públic el
proper 4 d’abril, abans però es realitzaran diverses jornades de portes obertes per tal que el veïns de Cardona el
puguin visitar.
Estat de les obres: executat
Cost de les obres: 1,5 milions d’euros
Finançament de les obres: Ajuntament de Cardona,
Generalitat de Catalunya (Pla de barris, PUOSC, Departament de Cultura)

Recuperació de l’espai central de Mina Nieves
Actualment s’estan acabant les obres de condicionament
de la zona de recepció i de les oficines del Parc Cultural
de la Muntanya de Sal. El projecte s’ha desenvolupat
amb l’objectiu que la nova recepció permeti millorar
l’espai d’atenció a les persones que visiten el complex
de la Muntanya de Sal. Per fer-ho es crearà una nova
redistribució dels serveis dins el mateix espai central de
l’antiga Mina Nieves que acollirà la recepció i els serveis
d’atenció al visitant, i les oficines d’ús administratiu de la
direcció del Parc Cultural de la Muntanya de Sal. El nou
espai, d’uns 300 metres quadrats de superfície, tindrà
una gran àrea d’acollida, recepció i espera. Un cop acabada, la zona podrà acollir un total de 86 visitants en moments puntuals, millorant l’entrada i la sortida del local,
agilitzant la venta d’entrades i la gestió de la informació
mitjançant un ampli mostrador. La nova recepció es
completarà amb una sèrie de plafons informatius sobre
el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, distribuïts per tot
el recinte. Pel que fa la botiga, que fins ara s’ubicava en
aquest espai, serà traslladada a l’edifici on s’ha instal.lat
la cafeteria del complex i que s’inaugurarà properament
.
Estat de les obres: en execució
Cost de les obres: 488.010 (IVA inclòs)
Finançament de les obres: Ajuntament de Cardona i
Unió Europea (Fons FEDER)
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notícies
Projecte de remodelació del carrer Església
El passat mes de setembre van començar les obres de
remodelació del carrer Església incloses en el Pla de
barris de Cardona. El projecte consisteix en la renovació
del paviment, el soterrament de la xarxa de serveis, la
supressió de les voreres i la renovació de l’enllumenat
públic. Un cop acabades les obres, Cardona recuperarà
un dels carrers més antics de la vila.

Estat de les obres: en execució
Cost de les obres: 145.065 euros (sense IVA)
Finançament de les obres: Ajuntament de Cardona,
Generalitat de Catalunya (Pla de barris)

Construcció del nou Centre Cívic / Casal de Joves
El mes de setembre d’enguany van començar les obres
de construcció del Centre Cívic/Casal de Joves de Cardona, una obra que permetrà a les entitats de la vila,
especialment els col.lectius juvenils, disposar d’un equipament per dur-hi a terme les seves activitats. La renovació de l’edifici que acollia l’antic Casal de la Gent Gran
de Cardona inclou la instal.lació d’un ascensor exterior
que connectarà la plaça de la Fira amb la carretera del
Miracle. El nou equipament tindrà una superfície total
de 565 metres quadrats, disposarà d’una sala polivalent
de 100 metres quadrats i diverses aules i sales per a les
activitats de les entitats.
Estat de les obres: en execució
Cost de les obres: 910.813 euros (IVA inclòs)
Finançament de les obres: Ajuntament de Cardona,
Generalitat de Catalunya (Pla de barris) i Diputació de
Barcelona

Rehabilitació de les Escoles Escasany
Els treballs de rehabilitació de les Escoles Escasany van
iniciar el passat mes de desembre la segona fase del
projecte d’obres, consistent en l’adequació dels espais
interiors de l’immoble. La rehabilitació d’aquest edifici,
que acollirà la futura seu de l’Escola Municipal de Música
Musicant, és un dels projectes de més envergadura de la
present legislatura. Un cop enllestit, Cardona disposarà
d’un equipament musical de primera línia que permetrà
oferir nous i millors serveis als més de 200 alumnes de
què disposa actualment l’escola de música municipal.
Estat de les obres: en execució
Cost de les obres: 379.227 euros (sense IVA)
Finançament de les obres: Fons Estatal Inversió Local
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

notícies
Cardona completa la senyalització turística i
patrimonial de la vila
El projecte de senyalització de Cardona
és distingit amb el Premi Marco de Oro
d’impressió digital i disseny
L’Ajuntament de Cardona va finalitzar el passat mes
d’octubre el projecte de senyalització patrimonial i
turística del municipi amb la instal.lació de 6 tòtems
informatius, 22 plaques identificatives i tres cartelleres
informatives que identifiquen els punts d’interès turístic i
patrimonial més destacats de la vila.
Amb aquest projecte, que ha rebut el suport de la
Direcció General de Turisme i del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, l’Ajuntament té la
intenció de seguir impulsant l’activitat turística de la vila i
contribuir al dinamisme comercial de Cardona.
Els elements informatius tenen diferents tipologies
segons la informació que contenen. Les cartelleres informatives s’han situat a les zones d’aparcaments de
Cardona i ofereixen informació general i pràctica de la
vila de Cardona i inclouen un plànol del nucli antic amb
informació dels indrets més destacats.
Els tòtems o plafons explicatius se situen davant de cada
un dels elements patrimonials que descriuen i contenen
una petita explicació i una imatge de l’element que senyalitzen. A més, incorporen un codi QR que permetrà
descarregar-se a través d’un mòbil 3G més informació
relativa al lloc. El projecte es completa amb la instal.lació
de la senyalització identificativa dels principals espais
catalogats del nucli antic amb una placa de bronze amb
el nom i la data de construcció de cada element.

Imatge del tòtem informatius ubicat a la plaça Mercat

Un projecte premiat
Els plafons de senyalització turística i patrimonial de
Cardona han rebut el premi Marco de Oro 2010 que concedeix la Graphispack Asociación, entitat que agrupa les
principals empreses espanyoles subministradores de la
indústria gràfica.
El jurat dels premis, que es convoquen cada dos anys,
ha escollit la proposta que les empreses BBGràfics i Underline van dissenyar i produir per a la senyalització patrimonial i turística de Cardona per la seva qualitat i per
l’elevada dificultat tècnica a l’hora de combinar en una
superfície corba les imatges i els continguts serigrafiats.

Comerciants de Cardona participen en una
campanya per promoure el comerç de la vila
En la campanya hi han participat 6
comerços de la població
Sota el lema: “Cardona. Compres que fan història”,
l’Ajuntament va engegar una campanya publicitària
per promoure el comerç del nucli antic de la vila ducal.
L’objectiu del projecte és animar el públic potencial a
passejar pel centre comercial de Cardona, i transmetre
als cardonins i als ciutadans de les comarques veïnes
que venir a comprar a Cardona és molt més que anar a
comprar.
La primera fase d’aquesta campanya ha consistit en la
realització de sis fotografies protagonitzades per membres de la Unió de Botiguers (UBIC) que s’han publicat
com anuncis a la premsa. Els anuncis combinen la modernitat del comerç amb els aires clàssics i medievals de
la població. De fet, el lema de la campanya: “Cardona.
Compres que fan història” ja relaciona el caràcter històric
del centre medieval de Cardona amb les múltiples possiCardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

bilitats que ofereix el comerç local. A banda de les fotografies, que són l’eix vertebrador de la campanya, també
s’han editat bosses promocionals del comerç a Cardona
i es preparen cartells per anunciar el caràcter del centre
comercial de la vila i un tríptic amb el mapa i la localització de cadascun dels comerços de la vila.

notícies
Cardona posa en marxa l’Oficina Local d’Habitatge
Es tracta d’un nou servei municipal adreçat als ciutadans i a les empreses per
resoldre qüestions sobre habitatge
L’Ajuntament de Cardona ha obert un nou servei municipal amb l’objectiu d’oferir als ciutadans i a les empreses
de la vila un punt d’informació, assesorament i gestió
amb relació a l’habitatge. Es tracta de l’Oficina Local
d’Habitage de Cardona, que centralitzarà totes les competències municipals en matèria d’habitatge.
L’oficina s’ubica a l’edifici de l’Ajuntament, està oberta
al públic de dilluns a divendes, de 10 a 13 hores, i s’ha
posat en marxa conjuntament amb els ajuntaments de
Navàs i Súria i en conveni amb el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat.
A qui va destinat
L’Oficina Local d’Habitatge donarà servei a particulars
que busquin habitatge o persones que estiguin interessades a accedir a habitatges de protecció oficial. També
assessorarà promotors, empreses de la construcció i
propietaris d’immobles que vulguin tramitar ajuts per a
la rehabilitació d’edificis.
Serveis que oferirà
- Informació i assessorament sobre habitatge
- Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació
- Elaboració d’estudis i informes tècnics

- Tramitació de cèdules d’habitabilitat de 2a ocupació
- Informació sobre promocions públiques d’habitatge i
habitatge protegit
- Inscripció de particulars al Registre d’Habitatges de
Protecció Oficial

L’Ajuntament engega una campanya per incentivar
la rehabilitació d’habitatges
L’objectiu de la campanya és ajudar
els particulars a rehabilitar els seus
immobles
Els titulars d’immobles i habitatges de Cardona disposaran de tota la informació relativa als ajuts per a la rehabilitació i millora dels edificis de la seva propietat. Aquest
és l’objectiu de la campanya que sota el títol “Cardona
Bonica” ha iniciat l’Ajuntament per tal d’incentivar les
inversions en la millora del parc d’habitatges i edificis
del muncipi.
Amb aquesta acció l’Ajuntament vol donar un nou impuls
a les polítiques de revitalització urbanística de la vila,
especialment al nucli antic. Així, l’Ajuntament gestionarà
-a través de la nova Oficina Local d’Habitatge- tota la cartera d’ajuts destinats a la rehabilitació i modernització
d’edificis.
L’Ajuntament presenta el pla als empresaris
de la construcció de Cardona
El passat 2 de febrer, l’alcalde de Cardona va mantenir
una reunió amb els empresaris vinculats al sector de
la construcció per explicar-los la campanya dirigida als
propietaris d’immobles per incentivar la rehabilitació
d’edificis. L’Ajuntament disposa encara d’un romanent

de diners de la Llei de barris per dedicar-lo a aquest fi.
D’altra banda, l’alcalde els va presentar la nova Oficina
Local d’Habitatge i va explicar als assitents que si la
campanya tenia èxit ajudaria el sector de la construcció.
A més, l’Ajuntament gestionarà els ajuts de la Generalitat
en matèria d’habitatge, fet que també tindrà un efecte
dinamitzador en el sector de la construcció de Cardona.
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notícies
Cardona rep la visita del president Montilla
El president s’interessa per les
actuacions dutes a terme en el marc
del Pla de barris
Cardona va rebre, el passat 30 de juliol, el llavors
president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla. La visita del president Montilla va començar a
l’Ajuntament on va signar en el llibre d’Or de la vila, i
tot seguit va rebre les explicacions de l’alcalde sobre
la situació actual del municipi i les seves necessitats. A continuació va passejar pel centre històric de
la vila on l’alcalde li va explicar les actuacions que
l’Ajuntament ha estat desenvolupant en el marc del
Pla de barris. A la nit, el president Montilla va assis-

La comitiva d’autoritats en un moment de la visita pel centre històric

tir al concert que la Fundació Vila Medieval de
Cardona organitza anualment a la col.legiata de
sant Vicenç del castell de Cardona.

Cardona es queda a les portes de rebre una nova
ajuda de la Llei de barris, per a la Coromina
El projecte de rehabilitació de la
Coromina presentat per l’Ajuntament se
situa a només una posició de ser escollit
Cardona va estar a punt d’aconseguir un nou Pla de
barris per tirar endavant el Projecte de rehabilitació
integral del nucli de la Coromina.
El projecte, presentat per l’Ajuntament de Cardona el
passat mes d’abril, competia amb 76 projectes més i,
un cop valorat, va obtenir el lloc número 17 del total de
propostes presentades, quedant a només una posició
de l’últim projecte escollit.
El projecte contemplava la sol.licitud d’un ajut
d’1.835.418 euros per dur a terme diverses actuacions
de reforma i renovació de la trama urbana de la Coromina. Entre aquestes, es preveia convertir l’antiga carretera de Manresa en un passeig per a vianants, recuperar
l’espai de la colònia Aramburu i el pont de l’Aranyó, habilitar noves zones verdes i espais infantils i construir un
nou centre cívic. A més, també es contemplava la reurbanització d’alguns carrers i l’impuls a la rehabilitació
d’habitatges particulars.
Tot i que els esforços a l’hora d’elaborar la proposta
i la qualitat de projecte presentat a concurs no han
estat suficients per obtenir la recompensa esperada,
l’Ajuntament confia que en el futur la Coromina es
pugui acollir als ajuts del Pla de barris. Precisament,
des de l’Ajuntament ja s’ha comunicat als responsables
de la Generalitat la seva intenció de tornar a presentar
el projecte en cas que s’obri una nova convocatòria
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Imatge panoràmica de la Coromina

d’ajuts d’aquestes característiques. La intenció de
l’Ajuntament és aconseguir els recursos suficients i el
suport de l’Administració autonòmica per impulsar el
Projecte de renovació del nucli de la Coromina.
La proposta presentada a la Llei de barris va ser elaborada pels tècnics municipals i l’empresa Urbamed i va
comptar amb les aportacions de diversos veïns i veïnes
de la Coromina que van assistir al taller de participació
ciutadana organitzat per l’Ajuntament amb l’ànim de
recollir les propostes i opinions dels veïns de la Coromina.
L’alcalde Josep Maria Sala va insistir molt davant la subdirecció general d’arquitectura i paisatge, responsable
del Pla de barris, sobre la conveniència d’atorgar a la
Coromina l’ajut sol.licitat per l’Ajuntament de Cardona.

notícies
Resultat de les
eleccions al
Parlament de
Catalunya 2010
Les eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el diumenge 28 de novembre de 2010,
a Cardona van donar la victòria a CiU.
La federació nacionalista va obtenir 1.152 vots
(48,6%), 7 punts més que en les eleccions de
2006. El PSC es va situar com a segona força
amb 406 vots (17,1%) i 11 punts menys respecte les passades eleccions. ERC va quedar
en tercer lloc amb 189 vots (7,9%), 5 punts
menys respecte els anteriors comicis. Finalment, el PP es va situar com a quarta força
amb 182 vots, 4 menys que el 2006. La resta
de formacions polítiques no va superar els 100
vots a Cardona.
Pel que fa a la participació, aquesta va augmentar un punt, passant del 56,5% de l’any
2006 al 57,6%. En total van votar a Cardona
2.404 persones.
Per a més informació sobre els resultats electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya 2010 es pot consultar la pàgina web:
www.parlament2010.cat

Sondejos al camp de
futbol
L’equip de govern es va comprometre amb els representants del futbol a Cardona: club i veterans, que a
començaments de l’any 2011 encarregaria uns sondejos
geològics per valorar l’estabilitat del terreny on hi ha actualment el camp de futbol. Complint amb aquest compromís, el passat febrer, els tècnics Geostudi Consultors
de Navàs, van començar els treballs de camp que van
durar dues setmanes. Un cop es tingui l’informe pertinent es decidirà la situació del futur camp de futbol de
gespa artificial.
D’altra banda, cal tenir present que les subvencions
que han de peremtre la seva construcció es convocaran
2012. Per tant, el moment d’encarregar els sondejos i fer
els estudis pertinents és aquest any 2011.

Els tècnics fent les comprovacions i prenen les mesures necessàries per a
l’estudi geotècnic

Cardona celebra la Festa Major del castell
Amb motiu de la festivitat de sant Ramon Nonat,
Cardona va tornar a celebrar la Festa Major del
castell.
Els actes es desdoblaren en dos dies, el de
l’onomàstica pròpiament, el 31 d’agost, en què un
bon nombre de cardonins es reuniren a la capella
del sant per celebrar la missa, venerar les relíquies
i cantar els goigs, i el primer diumenge que el segueix, el 5 de setembre, en què es desenvolupà el
gruix dels actes. Al matí, després del galeig dels
trabucaires de Cardona, que trabuquen en honor
al seu patró, l’incomparable marc de la col.legiata
acollí la missa, solemnitzada per l’actuació de la
Coral Cardonina. A la tarda, també a la col.legiata,
el Quartet Vocal Fantasiant, amb acompanyament
de tiorba i viola de mà, interpretà un variat repertori de música antiga i actual, clàssica i popular.
Els actes, com és tradicional, finalitzaren al so de
les sardanes que es ballen al pati Ducal, interpretades enguany per la Cobla de Cardona.

Imatge del tradicional galeig dels Trabucaires de sant Ramon
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fundació cardona històrica
La Muntanya de Sal de Cardona, escenari del programa
de TV3 “No me la puc treure del cap”
La Muntanya de Sal de Cardona va ser escollida
com una de les localitzacions del programa musical
de TV3 “No me la puc treure del cap”
Aquest programa, presentat pel periodista Roger
de Gràcia, repassa la història d’algunes de les
cançons més conegudes de la música popular catalana i cada un dels seus capítols comença amb la
interpretació, a càrrec d’un quartet de corda, de la
cançó que protagonitza cada capítol del programa.
L’interior de la Muntanya de Sal de Cardona, juntament amb la Fageda d’en Jordà, a la comarca de
la Garrotxa, són les localitzacions escollides pels
reponsables del programa.

El teixit comercial coneix el llegat històric de Cardona
La Fundació Cardona Històrica i la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) van organitzar, el passat 9 de juliol, una visita guiada pel
centre històric de Cardona adreçada a tots els socis de l’entitat. L’objectiu era que els membres del
teixit comercial de la vila, majoritàriament ubicat
al centre històric, coneguessin l’origen, evolució
i transformació de Cardona i la seva importància
històrica.
L’activitat va comptar amb més de 70 participants
que van realitzar una visita guiada acompanyats
per un guia de la Fundació. La visita va començar
als baixos de l’Arxiu Històric on l’alcalde, Josep
Maria Sala, va explicar als assistents algunes de
les actuacions que des de l’Ajuntament s’estan impulsant per a la dinamització turística i econòmica
del municipi. Tot seguit es va projectar l’audiovisual
“Cardona, sempre” i es va entregar als socis de la

UBIC el nou fulletó-guia del nucli antic de Cardona
editat, enguany, per l’Ajuntament. La visita va prosseguir pels carrers i places més emblemàtics de
Cardona i va finalitzar a l’església gòtica de Sant
Miquel i a la cripta dels Sants Màrtirs.

Cardona participa en les Jornades Europees de Patrimoni
El castell de Cardona va ser l’escenari de la visita
nocturna que l’Ajuntament de Cardona i la Fundació Cardona Històrica van organitzar el passat 25
de setembre en el marc de les Jornades Europees
de Patrimoni a les quals, enguany, s’hi van adherir
més de 200 municipis catalans.
Sota el títol “Una nit d’història”, els tècnics de la
Fundació van realitzar una visita guiada pels indrets més interessants del conjunt monumental
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del castell. Una actuació musical al pati Ducal va
posar el punt i final a l’activitat que, en aquesta segona edició a Cardona, va comptar amb una vuitantena d’assistents. La iniciativa permet apropar el
patrimoni cultural de Cardona als ciutadans i mostrar les actuacions que s’impulsen en l’àmbit de la
promoció cultural i turística. La iniciativa comptava
amb el suport del Museu d’Història de Catalunya i
el Parador de Turisme de Cardona.

fundació cardona històrica
La Fundació Cardona Històrica estrena la seva nova
pàgina web
La web “www.cardonaturisme.cat”
permetra divulgar el patrimoni cultural i
turístic de la vila a través d’internet
L’Ajuntament de Cardona i la Fundació Cardona Històrica
van posar en funcionament, el passat mes de novembre,
la pàgina web www.cardonaturisme.cat, dedicada a la
difusió del patrimoni històric i cultural de la vila i a la
promoció turística de Cardona.
A través d’aquest nou recurs els usuaris poden conèixer
la informació més rellevant dels principals elements
patrimonials de Cardona. La web té una clara vocació
turística i s’estructura en 4 grans apartats: el conjunt
monumental del castell, el Parc Cultural de la Muntanya
de Sal, el nucli antic i l’entorn natural de la vila.
A més de consultar-hi els horaris de visita, fer reserves
on-line d’entrades i disposar de la relació dels establiments museístics, de restauració i allotjament de Cardona, s’hi pot trobar informació relativa a les fires, festes i
l’oferta d’activitats de què poden gaudir els visitants que
facin estada a Cardona.
La web incorpora diferents recursos educatius per a
escoles i està disponible en 4 idiomes, català, castellà,

anglès i francès. Amb aquesta web, que ha dissenyat
l’empresa cardonina E2S Produccions, es dota la Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, d’un
espai propi a la xarxa des d’on es poden consultar els
seus objectius i funcions, els òrgans de govern i els membres col.laboradors, a més d’un extens fons documental
amb informació sobre la història de Cardona.

Cardona inicia un nou cicle musical
El cicle “Cardona Música” neix amb la
voluntat d’ampliar l’oferta de música
clàssica a Cardona
L’Ajuntament de Cardona ha impulsat la creació d’un nou
cicle musical que sota el títol de “Cardona Música” promourà la celebració de concerts i espectacles musicals
durant l’any.
El cicle es va estrenar l’any 2010 amb la programació de
dos concerts de música clàssica durant el mes d’agost,
els quals van registrar un notable èxit de públic. “Cardona Música” compta amb la direcció musical de Josep
M. Sauret, responsable també de la direcció del Cicle
de Música Sacra de Cardona. L’Ajuntament espera que
el nou cicle contribueixi a donar continuïtat a l’aposta
musical iniciada amb el Cicle de Música Sacra, avui plenament consolidat.
El tret de sortida del cicle “Cardona Música” va anar a
càrrec del jove músic serbi Marko Servalic, que va actuar
a la col.legiata el passat 8 d’agost en un concert que va
acollir prop d’un centenar de persones.
La segona cita del cicle la va protagonitzar, el dissabte 14
d’agost, l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona
(AIMS). El concert de l’AIMS -que actuava per primer
vegada a la col.legiata- va constar d’un doble programa

amb les actuacions del reconegut quartet de corda Fine
Arts Quartet, creat l’any 1946 a Chicago, i el trio de violoncels format per professors i alumnes de l’AIMS.
Els responsables del cicle confien de mantenir l’aposta
en els propers anys després de comprovar l’interès que
ha generat la primera edició tant entre el públic com en
els intèrprets.
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notícies
L’Ajuntament organitzarà tres nous cursos de
formació agrària
L’Ajuntament de Cardona organitzarà el proper mes
d’abril nous cursos adreçats als professionals del sector
agrari del municipi. En aquesta ocasió la formació impartida es dividirà en tres cursos: benestar animal, fitosanitaris i riscos laborals en explotacions agràries.
Està previst que els cursos es desenvolupin durant el
proper mes d’abril a la sala de formació de l’Ajuntament.
Els tres cursos seran gratuïts i estan homologat pel Departament d’Agricultura. Les persones que s’hi apuntin
només hauarn de pagar les taxes dels examens necessaris per certificar l’obtenció del títol acreditatiu del curs.
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.

Imatge d’arxiu d’un curs de formació agrària realitzat a Cardona el 2010

S’acondicionaran 10 quilòmetres més de camins
rurals del municipi
L’Ajuntament acondicionarà 10 quilòmetres de la xarxa de camins rurals del municipi aquesta primavera.
Les tasques van s’hi duran a terme consisteixen en
l’anivelllament del ferm i l’estesa de grava per tal de
manetnir els camins en bon estat.En total es destinaran
10.000 euros per dur a terme el manteniment i millora
dels camins que es troben a les zones de Bergús, Segalers i el barri de Coma. Per altra banda, l’Ajuntament
començarà en els proper dies les tasques de desbrossamnet de diversos punts de la xarxa de camins rurals de
Cardona i l’estesa de gravilla en els punts que han estat
sol.licitats pels veïns. D’aquesta manera, l’Ajuntament
donarà compliment, en els dos propers mesos, a la vintena de sol.lcituds que ha rebut per estendre grava en
camins rurals.

Fotografia d’un dels camins en el que s’actuarà a la zona de Bergús

L’Ajuntament construirà un nou dipòsit per a
l’extinció d’incendis
Cardona posarà en funcionament aquesta primavera un
nou dipòsit per a l’extinció d’incendis forestals. El projecte d’aquesta infraestructura, que es començarà el mes
d’abril, preveu la construcció d’un dipòsit de formigó amb
capacitat per a 200 metres cúbics d’aigua i serà de gran
ajuda en les tasques de lluita i extinció del foc.
El nou dipòsit, el tercer d’aquestes característiques que
s’ha contruit en aquest mandat, s’ubicarà al poligon La
Cort i suposarà una inversió de 25.000 euros. L’objectiu
de l’Ajuntament es que aquesta infraestructura estigui
operativa durant la campanya d’estiu i que se sumi als
dpòsits antiincendis contruits a Capdebocs i al camí rural
del Remei a Serrateix.
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l’oposició pregunta al govern
Ple ordinari del mes de març
- El Sr. Joaquim Palà, representant del Grup Municipal
d’ERC, demana:
-Quins criteris segueixen a l’hora de deixar aparcar malament els vehicles sobre voreres i passos de vianants i
demana que a la corba de Santa Llúcia s’han d’optimitzar
els espais i senyalitzar i facilitar més aparcaments.
La Sra. Farràs li contesta dient que als cotxes aparcats a
les voreres se’ls està avisant perquè no continuï passant.
- Com és que cada vegada que s’obre una rasa en el municipi es triga setmanes per tornar-la a tapar i no es deixen
els carrers en condicions?
L’alcalde contesta que si es refereix a les rases del carrer
de la Pietat, el motiu sembla ser que s’estava esperant
que es posés el paviment al carrer Pasqual Madoz, i aprofitar per tapar-ho tot, però a causa de la climatologia s’ha
retardat. De totes maneres, si es deixa obert és perquè
amb el pas de vehicles la terra es va assentant.
- Cada vegada que plou el forat es fa més gran, caldria que
s’anés mantenint fins al moment de posar-hi quitrà.
La Sra. Farràs explica que li sembla que el manteniment sí
que es fa, el que passa és que com que va plovent, la terra
marxa i es tornen a fer els forats.
El Sr. Palà diu que hi està d’acord, però la seva preocupació és que la gent pugui caure.
- Amb relació a la nova escala del carrer Pasqual Madoz, i
que considera molt perillosa, demana si posar una rampa
suposava molta dificultat tant urbanística com econòmica.
El Sr. Alcalde contesta que l’escala va ser una millora de
l’obra inclosa en el FEIL de l’any passat; segurament sí
que es podia haver fet una rampa, però la proposta presentada com a millora va ser col·locar una escala per tal
de salvar els desnivells de la zona.
- Què li sembla el funcionament de la piscina coberta del
Vilar Rural i la resposta de la gent de Cardona?
El Sr. Alcalde contesta que la gent està molt satisfeta amb
el servei; per als propietaris són uns ingressos addicionals
i per als habitants de Cardona és gaudir d’una infraestructura que si s’hagués de fer nova i mantenir-la seria molt
més cara. És una solució molt positiva i les quotes que es
paguen son més baixes que en altres municipis veïns.
El Sr. Palà diu que, aprofitant aquest tema, vol donar les
gràcies a les dones que van recollir les signatures per demanar la piscina coberta.
L’alcalde puntualitza que aquest acord estava en el programa de govern de Convergència.
- Es podria fer una moció conjunta per demanar que no
es realitzi la pujada de l’IVA, ja que això pot ser molt greu
per a les famílies, i creu convenient fer arribar a instàncies
majors el total desacord per la pujada de l’IVA.
El Sr. Alcalde diu que suposa que això, més que una pregunta, és un suggeriment. Si creuen que han de presentar
una moció facin el que creguin convenient i se’n parlarà.
- El Sr. Palà diu que els ha fet arribar diferents convocatòries de subvenció de cultura i d’eficiència energètica i
demana si s’ha aprofitat alguna de les dues.
L’alcalde contesta que són convocatòries recents i que
l’Ajuntament valorarà les possibilitats i disponibilitat
econòmica, i prioritzarà, ja que les subvencions no són del
100 %, i ara, que els ingressos de l’Ajuntament per part de
l’Estat minvaran, s’han d’estudiar molt les convocatòries.

- El Sr. Jordi Casas, del Grup Municipal del PSC, demana:
- Aclariment respecte a la demora en el tancament de les
obres de la urbanització del carrer Pasqual Madoz.
L’alcalde explica com ha anat desenvolupant-se aquesta
obra, incloses les demores provocades per la climatologia,
que impedien poder asfaltar.
- Respecte a la piscina coberta, ja que en una sessió
l’alcalde va fer el comentari que li agradaria veure quanta gent utilitzaria aquesta piscina. Ara, manifesta que
és una gran millora i que ha quedat sorprès de la gent
que utilitza el servei. Per això li vol dir que quant al tema
d’instal·lacions esportives, s’ha comprovat que augmenta
el nombre de participació, i li han arribat comentaris respecte al tema dels vestidors que sembla que no són gaire
grans i demana si es podria fer alguna cosa al respecte.
El Sr. Alcalde contesta que, quan s’acabi la campanya de la
piscina coberta, serà quan s’obrin les piscines municipals
i es podrà avaluar amb els propietaris de les instal·lacions
quines millores o quines deficiències es poder fer.
- El Sr. Casas diu que, per part de la junta del futbol, li
han fet arribar el comentari que hi ha una proposta de
l’Ajuntament d’implantar gespa natural en el camp de
futbol, i demana que li expliqui aquest rumor.
L’alcalde li contesta que no, i explica que és impossible
aconseguir implantar gespa artificial en el camp de futbol
actual donades les condicions d’inestabilitat del terreny.
La idea de l’Ajuntament és esperar a tenir el terreny i, a
partir d’aquí, ja ha pres els compromisos que, una vegada aprovat el POUM, al voltant de l’any 2012, la prioritat
principal d’aquest govern, si encara té la responsabilitat
d’aquesta administració, serà la de construir el camp de
futbol en la zona que està prevista en el planejament.

Ple ordinari del mes de maig
- El Sr. Joaquim Palà, representant del Grup Municipal
d’ERC, planteja les següents preguntes:
- Per què hi ha vehicles que circulen en sentit contrari al
carrer Escasany generant perill? L’alcalde li contesta que
tothom que té dret a clau, la té; altra cosa són comportaments incívics. La Sra Farràs manifesta que la Policia Local
reforcarà la vigilància.
- Com estan els pisos de protecció oficial que es volen fer
a la Coromina, i si es faran durant aquesta legislatura.
L’alcalde contesta que el retard ve determinat perquè
l’Ajuntament no és l’únic propietari del polígon a desenvolupar urbanísticament, cal posar-se d’acord amb la
propietat privada pel que fa a les despeses d’urbanització,
que cal fer-les abans que els habitatges. Cal aprovar la
reparcel·lació previ acord entre propietaris, després fer la
urbanització, i finalment els pisos. Paral·lelament, estem
parlant amb Habitatge de la Generalitat per aconseguir
subvencions, i alhora Habitatge ha d’aconseguir els diners
de Madrid. Sense ajuts la operació no és possible.
- Informació sobre l’adjudicació d’un pla de marxandatge
del nucli antic per valor de 12.000 euros.
L’alcalde respon que fa temps que s’està parlant/estudiant
de fer uns productes de venda de la “marca Cardona”, que
cal tenir si volem donar una bona imatge de carta al visitant. Està subvencionat per la Llei de barris i per la DipuCardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

l’oposició pregunta al govern
tació de Barcelona. Contesta que és l’encàrrec d’un estudi
de productes de marxandatge de Cardona per vendre’ls,
que vol determinar quins productes poden portar la “marca Cardona”, i unificar-ne un disseny digne; es finança
mitjançant la Llei de barris.
- El Sr. Palà demana si està subvencionada al 100%.
L’alcalde contesta que si no és al 100 %, sí que està subvencionada en un percentatge molt elevat.
- Si ha d’informar el regidor de Promoció Econòmica de les
subvencions als possibles destinataris.
El Sr. Foraster contesta que s’informa d’aquelles que a
l’Ajuntament li pertoquen. L’alcalde afegeix que més enllà
d’obligacions, des de l’Ajuntament, i per diferents conductes, polític o tècnic, s’informa directament empreses o
entitats o persones.
El Sr. Jordi Casas, del Grup Municipal del PSC demana:
- Al Sr. Davins sobre les queixes de veïns amb relació al mal
funcionament de laTDT i què hi pot fer l’Ajuntament.
El regidor Davins contesta que s’estan recollint les queixes
per trametre-les a l’organisme competent.
L’alcalde dóna explicació de com es veu a diferents punts
del poble i comenta que l’empresa que gestiona el repetidor de Montserrat fa servir aparells estàndards que exigeix l’Estat i sembla ser que no té cap interès d’enviar més
senyal perquè no volen ampliar equips ni ampliar consum.
D’altra banda, una explicació és que les cadenes de la Corporació Catalana de Radio i Televisió tenen el senyal molt
amplificat per voluntat pròpia.
- Com està el problema de l’aigua que baixa pel darrera del
Salines i prové de la vall Salina, així com l’arranjament del
camí que va del Pla de la Salut a l’avinguda de la Pau, on hi
ha uns forats bastant grans.
L’alcalde contesta que, respecte al tema de l’arranjament
del camí que va del Pla de la Salut a l’avinguda de la Pau,
és un problema entre dos veïns que s’ha intentat resoldre,
però no volen que l’Ajuntament hi intervingui. Respecte a
les revingudes d’aigua procedent de l’antiga escombrera,
dóna una llarga explicació, per concloure que l’Ajuntament
s’ha hagut de fer càrrec d’una obra per raons d’emergència,
perquè els veïns afectats no poden esperar més, però que
l’obligació de conduir l’aigua salada és de l’ACA.
- Al Sr. Vilella, si a través de la brigada, es netegen carrers i
camins quan hi ha despreniments.
El regidor li contesta que així es fa. L’alcalde explica que
es comença per la zona de la carretera de la Mina i es va
avançant, però sempre prioritzant els lloc més conflictius,
tenint en compte els efectius que hi ha i que és una feina
manual i gens ràpida.
-Si es contesten les queixes presentades a l’Ajuntament.
L’alcalde diu que sí, verbalment o per escrit, a vegades
amb demora. La norma general és donar tràmit a tot.

Ple novembre
El Sr Palà, per ERC, demana: si la barana de la passera de
la vall Salina és prou ampla.
L’alcalde li contesta que sí, ja que permet el pas en general
de dues persones. Si volava més, es disparava el pressupost.
- Sobre la situació dels bancs de la plaça de la Fira.
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L’alcalde li contesta que està previst treure el cable elèctric
de l’església, que és on es posen els coloms. Hi ha gent
que opina diferent. En qualsevol cas, no és problema canviar el sentit dels bancs, però primer cal veure com va.
- Sobre si hi anirà barana o no a la Fira de dalt.
L’alcalde li contesta que el projecte no ho preveu i que
l’arquitecte assegura que compleix amb la normativa vigent; tot i així “a mi m’agradaria més que n’hi anés”.
- Com van les obres del portal de Sant Miquel?
L’alcalde comenta que s’ha hagut de desmuntar un tros
de muralla. És una obra en extrem complicada. S’ha hagut
de fonamentar un mur. És una obra no espectacular, però
és un tram de muralla històrica, i val la pena preservar-la,
digué.
- Si es farà reunió per debatre els pressupostos.
L’alcalde li contesta que sí i que espera que es puguin
consensuar
- Si s’han respost les al.legacions del POUM.
L’alcalde contesta que s’està pendent de rebre els informes d’una munió d’organismes que han d’informar-lo
abans de l’aprovació provisional. El tema és molt lent,
però pel que fa a les al.legacions ja estan totes estudiades, però cal tenir aquests informes
- Sobre si es lògic fer pagar a una entitat cultural, el pavelló?
La Sra. Farràs li contesta que el pavelló poliesportiu és per
a les entitats esportives. La fiança per a l’ús és normal
demanar-la perquè l’equipament és de tots, i cal cobrir
possibles riscos.
El Sr. Casas, pel PSC, demana:
- Sobre els bancs de la placa de la Fira de dalt, si podrien
posar-se alternatius.
La Sra. Farràs contesta que no hi ha problema, que és
aconsellable valorar-ho passat un temps.
- Si amb relació al POUM hi ha un termini legal per contestar les al.legacions.
L’alcalde li contesta que no.
- Si s’hauria pogut lluitar més perquè Cardona fos en el
camí de Sant Jaume.
L’alcalde li contesta que els responsables de turisme de
la Generalitat han considerat que nosaltres som a la ruta
del Pirineu Comtal, i no en el camí que han triat dins dels
possibles.
- Què s’ha fet amb els arbres de sota el Centre Cívic.
L’alcalde contesta que eren flora invasiva, no autòctona,
que genera molts problemes amb les arrels. S’hi plantaran
arbres autòctons.
- Si hi ha manera d’actualitzar les actes a la web.
L’alcalde li contesta que el tècnic que se’n cuida hi està
treballant.
- Sobre la conveniència de netejar l’entorn de les Escoles
Escasany.
L’alcalde li contesta que aviat començaran les obres, i
s’acabarà l’obra de Mn. Joan Riba. Això farà que quedi
més net.
- Si pensen arranjar carrers que estan molt malament com
el carrer Hospital.
l’alcalde assegura que es farà en la mesura que es pugui.
Explica que es farà el carrer Església; també es faran reparacions al carrer Merli i que s’haurà d’anar fent amb la
brigada, tot i que aquesta ha de passar moltes hores en
temes de muntar tarimes.

opinió
Joaquim Palà, portaveu ERC

El 2010 vist des del Grup Municipal d’ERC
És difícil explicar en només quatre-centes paraules la
tasca realitzada pel nostre grup municipal. No és, però,
cap novetat, ja que des del naixement d’aquets butlletí
municipal, pagat per tots els cardonins i cardonines, només disposem d’aquest petit espai.
Durant aquest 2010, com hem fet des del principi de la
legislatura, la tasca del GM d’ERC s’ha centrat en la reivindicació d’una major obertura i participació del govern
local. L’equip de govern ha practicat una política personalista i poc participativa, una prova d’això ha estat la
redacció del Pla Urbanístic Municipal (POUM).
En aquest sentit vàrem presentar un seguit d’al·legacions
centrades en la manca de participació en la redacció del
POUM, defensant un creixement compacte i intensiu del
nostre poble, oposant-nos a noves zones de creixement
i, sobretot, prioritzant l’enfortiment i la recuperació del
centre de la vila. Esquerra considera que la proposta
del POUM no és realista, amb la projecció de més de
1500 habitatges nous i unes zones de creixement
inadequades. Esquerra ha presentat alternatives a la
nova zona esportiva presentada pel govern de CiU ubicada a La Plantada- ja que considerem que aquesta

Estancament
L’any 2010 ens ha deixat poques coses positives per
valorar. A nivell general, la crisi econòmica segueix marcant la pauta en tots els aspectes de la vida social. L’atur
continua castigant la classe treballadora i hem d’esperar
que les reformes i millores proposades pel Govern central i la Generalitat de Catalunya ens facin avançar cap a
l’objectiu final de sortir de la crisi. A nivell local, podríem
qualificar l’any passat com d’estancament.
Un clar indicatiu d’aquesta afirmació és el lleuger retrocés en el nombre d’habitants que formem part del cens
cardoní. Portem força anys en el llindar dels cinc mil
habitants i la pèrdua d’aquesta quantitat implicaria la reducció de serveis i competències per la vila de Cardona.
Sí que és veritat que la població cardonina està envellida
i que l’índex de mortalitat supera el de natalitat; però no
ens podem justificar amb aquesta afirmació i hem de
treballar per buscar-hi solucions.
Aquest estancament demogràfic també ens fa pensar
que les polítiques impulsades per l’equip de govern no
són les correctes ni apropiades per a la nostra població.
Turísticament som un dels pobles més atractius de Catalunya; però contrariament, no ho som com a poble per a
atraure nous vilatans.
Hem de ser realistes i mirar quines causes, a part de

proposta s’allunya del desig de les entitats esportives i
de la resta de cardonins i cardonines.
Esquerra també ha mostrat la seva disconformitat en
moltes de les accions i projectes del govern municipal i
d’aquesta mateixa manera ha presentat nombroses propostes. Hem estat contraris a la façana del nou centre
cívic, als canvis de sentit del carrer Pascual Madoz i avinguda Pau Casals, proposant alternatives que no s’han
atès, hem defensat el blindatge dels correbous, repetidament hem instat el govern a rehabilitar el camí Nou,
també hem estat contraris a la gestió que ha fet el govern
de la “contribució” (IBI), defensat la moderació fiscal i la
necessitat de fer polítiques que incentivin el creixement
de la població, entre altres.
Com sempre, Esquerra ha mostrat una actitud dialogant i
de col·laboració amb el govern municipal, però com sempre ens hem trobat amb el topall de la majoria absoluta
del govern de CiU, que no ha escoltat ni ha facilitat el
diàleg.
Les propostes d’Esquerra no es quedaran guardades en
un calaix, des de la proximitat i el diàleg, les reeixirem per
tal de construir, entre tots i totes, la Cardona del futur.

Jordi Casas, portaveu PSC

l’anteriorment citada, són les que motiven aquesta aturada en el creixement de la població i provoquen aquesta
desafecció per residir a Cardona. Poca oferta de feina i
de baixa qualitat, impostos i taxes municipals en la banda alta de preus, pocs aparcaments, dificultosa mobilitat
ciutadana i força restriccions poden ser algunes de les
causes a valorar pels possibles nouvinguts.
Així, ens sembla totalment il·lògic la presentació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) basat en la
necessitat de creació de nou sòl urbanitzable per donar
cabuda a una hipotètica població de més de vuit mil habitants. Siguem seriosos i conscients de la situació real
que ens toca viure; busquem solucions i definim polítiques d’actuació que ens ajudin a millorar com a poble
en tots els sentits. Respecte a les obres públiques realitzades en el municipi durant el darrer any, cal tenir en
compte que la gran majoria han estat possibles gràcies
a les subvencions otorgades per la LLei de barris de la
Generalitat de Catalunya i per les aportacions del segon
Pla de reactivació econòmica del president Zapatero. En
algun cas el seu resultat ha deixat poca gent indiferent;
que cadascú tregui les seves conclusions.
Esperem i desitgem que aquest any 2011 porti nous aires a la política cardonina.
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opinió

Feina ben feta
“Cardona ha canviat com de la nit al dia”, m’ho va dir
fa uns dies una veïna de la vila després d’enumerar tot
un seguit d’obres fetes recentment al poble i comentant
la bona imatge que és té de Cardona a fora del nostre
municipi.
Aquest és un comentari que he volgut reproduir perquè
no és el primer cop que el sento i sobretot l’he sentit en
boca de moltes persones que, després d’un temps de
no visitar Cardona, han tornat i han pogut comprovar
els canvis que en els últims anys s’han dut a terme a
la nostra vila. En aquests darrers temps hem deixat de
ser aquell poble “conflictiu” -qualificatiu usat per qui no
coneixia l’autèntica realitat del nostre poble- per ser un
referent en recuperació del patrimoni local, en cultura,
en turisme, en creació de serveis i, en definitiva, a administrar al cèntim els recursos de què disposa un ajuntament com el nostre.
Les obres fetes estan a la vista, i només aquells que
tenen un interès partidista intenten fer-ne campanya en
contra. Com a prova d’això només cal comprovar com de
difícil és explicar en unes línies tot el que ha fet el govern
de CiU en aquest últim any. La conclusió seria que ha
lluitat aferrissadament pels interessos de la gent de Cardona, des del servei de metge de guàrdia, fins a competir
per aconseguir subvencions tan importants com la que

Cloti Farràs, portaveu CiU

permetrà crear el primer centre d’empreses de Cardona
i que garanteix un finançament del 75% del cost del projecte o que ens donessin l’Oficina Local d’Habitatge, un
servei que només tenen les capitals de comarca.
No hi ha sector en el qual l’Ajuntament no hagi treballat:
les dones, la gent de la mineria, el suport a les escoles
en manteniment i en ajuts. Hem incentivat la cultura des
de tots els fronts a través dels Premis Bages de cultura,
l’impuls a la Biblioteca Municipal, la publicació de llibres i
estudis sobre la nostra història. A més, hem donat suport
al teixit associatiu, hem creat la Fira d’Entitats i estem
construint el Centre Cívic/Casal de Joves. Hem millorat
l’accés als serveis al món de pagès programant cursos,
millorant la xarxa de camins i construint dipòsits d’aigua.
Hem reforçat els serveis socials.
Som, en definitiva, un govern que té en compte tothom,
i que per lluitar contra la crisi actua en tots els àmbits,
fent obra pública, aprofitant com ningú convocatòries de
subvencions, treballant dur, amb il.lusió per al futur i amb
noves idees. Com a prova d’això només cal esmentar el
projecte de Wellnes que potenciarà la imatge de Cardona
i millorarà la seva economia i la dels seus veïns. Efectivament, Cardona ha canviat molt i bé, i ho ha fet amb la
col.laboració i el treball dels cardonins i amb el lideratge
de CiU.

Liquidació de comptes 2009 i aprovació de les
noves ordenances fiscals pel 2011
En el Ple ordinari de setembre es va aprovar la liquidació del pressupost 2009
En el Ple de l’1 de setembre de 2010 es va aprovar la liquidació del pressupost 2009, amb un petit superàvit de
55.135,71 euros. Després d’haver sanejat les finances
municipals, s’han pogut anar tancant els pressupostos
dels últims anys sense dèficit. Ara bé, l’any passat, quan
el pressupost ja s’havia aprovat (d’acord amb la Llei el
pressupost municipal s’ha d’aprovar abans d’acabar
l’any anterior a l’entrada en vigor), el Ministeri d’Hisenda
va enviar escrits reclamant el retorn de part dels fons de
cooperació que l’Estat envia als ajuntaments.
L’Estat reclama el retorn de 112.505,93 euros per
l’exercici pressupostari del 2008, i 169.000 euros per
l’exercici del 2009. Aquesta decisió, que afecta a tots els
ajuntaments, desestabilitzarà el tancament del pressupost de 2009, perquè el pressupost de Cardona s’arriba
a quadrar amb molt esforç.
D’altra banda, és significatiu ressaltar la dada de la ràtio
d’endeutament municipal referida al deute viu que és del
56,17, essent el límit del 125%. Els comptes han estat
enviats, com mana la llei a la Sindicatura de Comptes de
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Catalunya abans del 15 d’octubre, per a la seva corresponent fiscalització.
Contenció fiscal en les noves ordenances
En el Ple de novembre, com és habitual, es van aprovar
les ordenançes fiscals pel 2011. Es va aplicar a les taxes
l’increment de l’IPC, excepte en escombraries que va
quedar congelat l’apartat de deixalles, mentre que a la
FORM, es va aplicar la quota de tot l’any (any passat
nomès es va aplciar mig anys). Es van aprobar dues
ordenançes noves: 1)per la tenença d’animals i 2)per el
transprot d’energia (aplicable a Red Elèctrica Española,
que l’ha recorregut). Pel que fa als impostos, l’ICIO s’ha
congelat en general, i s’ha fixat un tipus més reduit que
l’actual per les masies i per la rehabilitació d’edificis
protegits del nucli antic. Pel que fa a l’IBI, s’ha passat
del tipus 0’86 al 0’835, d’urbana, i del 0’85 al 0’81 de
rústica: “s’ha filat molt prim perquè l’objectiu del govern
municipal és que la recaptació global de l’IBI sigui zero
d’increment”, explicà la regidora d’Hisenda.

reportatge
Cardona omple de vida les tradicions de Festa Major
Cardona publica la història del Ball de
bastons de cardona al programa de
Festa Major
La Festa Major de Cardona va tornar a reunir els cardonins
entorn de les seves tradicions i de la voluntat de compartir
i gaudir col.lectivament de la festa gran de la vila. Els actes
es van iniciar el dijous 9 de setembre amb el pregó institucional que enguany va anar a càrrec de Gonçal Mazcuñan,
periodista i president executiu de l’empresa editora del
diari Regió 7, que en el seu discurs va enaltir l’esperit de
lluita del poble cardoní “que mai no s’ha deixat vèncer
per les adversitats” i de qui va destacar “el mèrit d’haver
sabut mantenir vives tradicions com el Corre de Bou, o el
Ball de bastons”.
El pregoner va destacar també les fites històriques, socials
i culturals que ha assolit Cardona al llag de la seva història
i va aplaudir el Projecte de recuperació del patrimoni i la
memòria històrica endegat per l’Ajuntament. Mazcuñan
va encoratjar els cardonins a preservar el valuós patrimoni històric, artístic, natural, industrial de la vila ja que,
segons va afirmar “és un motiu d’orgull i d’autoestima per
a tots”.
Al seu torn, l’alcalde, Josep Maria Sala va ressaltar la defensa que Mazcuñan ha fet de Cardona des de les pàgines
del diari, així com l’aposta que des dels seus inicis va fer el
Regió 7 per donar unitat i rellevança als territoirs i municipis que conformen la Catalunya Central.

Gonçal Mazcuñán, director d’Edicions Intercomarcals, empresa editora del
diari Regió 7, va ser el pregoner de la Festa Major de Cardona

Encesa del peveter davant el monument a l’11 de setembre durant l’acte de
commemoració de la Diada

Cardona commemora la Diada

El passat 10 de setembre Cardona va celebrar l’acte de
commemoració de la Diada. Com és tradició, l’Associació
Memorial 1714 va recollir la flama i Jordi Miravet i Sanz va
fer la lectura del manifest 1714 davant el monument de
l’11 de setembre de la plaça de la Fira.
A continuació l’alcalde, Josep Maria Sala, va pronunciar
el discurs de la Diada i seguidament les autoritats van
sortir en comitiva cap al castell. Un cop al baluard de Sant
Llorenç, es va fer l’ofrena floral als defensors del castell, i
l’alumna de l’Escola Mare de Déu del Carme, Teresa Company i Juberó va llegir el manifest commemoratiu de la
Diada. La inetrpetació del Cant dels Segadors per part de
la Banda de Música de Cardona va cloure l’acte.

La Setmana de la Joventut va fer gaudir els més joves en l’espera de la
Festa Major

Acte de commemoració de la Diada al peu del baluard de Sant Llorenç

Toni Lara i Anna Belén Ayala amb la imatge guanyadora del concurs de
cartells de la Festa Major 2010
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reportatge
La Festa Major 2010 en imatges

El “Xupinazo” va donar el tret de sortida a la festa de la “Nit de l’Empalme”

Narcís Mellado va pronunciar el pregó popular de la Festa Major

Les actuacions de Los Pachucos, Dr. Calypso i Malakaton van posar música
a una multitudinària “Nit de l’Empalme”

Els esperats bous entren a escena amb l’”encierro”, el primer acte taurí de
la Festa Major

Acte institucional davant el monument a l’11 de setembre amb motiu de la
Diada Nacional de Catalunya

L’espectacle “La bruixa i el follet” va aplegar gran nombre de nens en el
teatre infantil de dissabte al migdia a la plaça del Vall

La cobla Pirineu va amenitzar les sardanes de l’11 de setembre

La trobada anual de gegants aplega, com cada any, grans i petits a la plaça
de la Fira
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reportatge
La Festa Major 2010 en imatges

Els gegants de Cardona i les 9 colles convidades van recórrer el nucli antic
per acabar ballant junts a la plaça

La nova imatge de la Mare de Déu del Patrocini, obra de l’artista local Toni
Mujal, en el moment del trasllat de la capella de l’Hospital a la parròquia

Els nens del Ball de bastons han estat els veritables protagonistes de la
Festa Major d’enguany

L’agutzil, figura històrica del Corre de bou, fa entrega de les claus del corral,
en l’inici del ritual taurí

La corneta de la pregonera marca les sortides dels bous del corral

L’eucaristia dominical presidida per les autoritats i dedicada al Sant Nom de
Maria va omplir el temple parroquial

Biombo Show va fer ballar i divertir un gran nombre de cardonins el dissabte
al vespre al ball de la Fira

Ballada de sardanes amb la Cobla de Cardona que va actuar davant els
seus convilatans
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reportatge
La Festa Major 2010 en imatges

La Banda de Música de Cardona omple l’ambient de sons festius durant les
tardes de Corre de bou

Els mossos cardonins donen singularitat a un Corre de bou únic

Els mossos cardonins donen singularitat a un Corre de bou únic

El septet de Lluís Coloma va entusiasmar els assistents al concert del
diumenge al vespre a la plaça del Vall

L’orquestra Girasol va ser l’encarregada d’amenitzar l’animat ball de Festa
Major a l’envelat

El Corre de bou infantil és un dels actes que desperten major entusiasme, i
un èxit de participació

La desencaixonada és el colofó de la cercavila de Calaixons, que organitza
la Penya El Calaixó

La cargolera, gran protagonista del Corre de bou cardoní, amb el pregoner
Narcís Mellado a punt d’entrar-hi
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reportatge
La Festa Major 2010 en imatges

L’orquestra Rosaleda va amenitzar les sardanes de dilluns al vespre

El castell de focs il.lumina la nit del dilluns la vila de cardona amb el castell
com a protagonista

El ball de gala va anar a càrrec de l’orquestra Rosaleda

El retorn de la imatge de la Mare de Déu del Patrocini a la capella de
l’Hospital tanca el cicle religiós de la Festa Major

La Trinca del segle XXI va aplegar prop de mil persones al pavelló,
amb el trincaire cardoní Dídac Flores com a gran protagonista

El concert de la Banda de Música de Cardona reuneix un gran nombre de
persones a la plaça de bous

Festival còmic – taurí en benefici de la Residència de la Tercera Edat Sant
Jaume

Els guanyadors del concurs de fotografies de Festa Major: Gerard Mas
Pasquina, Ramon Colell Canes i Josep M. Homs Porredon, amb el regidor
de festes, Damià Forasté
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reportatge
L’Aplec de Cardona reviu l’heroica resistència
cardonina de 1714

L’Aplec de Cardona va tornar
a omplir la vila d’actes i
celebracions, amb la recreació
històrica de l’obra “7 dies de
setembre” com a principal
atractiu
Malgrat que el primer dia d’Aplec la pluja va
deslluir els quadres que es desenvolupen
a l’exterior del castell, l’obra es va poder
representar sense problemes a l’interior
de la col.legiata amb una notable presència de públic que va seguir amb emoció la
representació.
La posada en escena va anar a càrrec del
grup de teatre el Traspunt i les Bruixes de
Cardona acompanyats amb l’actuació en
directe de l’Orquestra del 18 de setembre
que posa música a la representació.

El castell de Cardona, escenari de la recreació històrica de l’obra “7 dies de setembre”

Una imatge de la plaça de la Fira de dalt durant els actes de l’Aplec de Cardona
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A banda de la recreació històrica, l’Aplec
d’enguany va farcir el cap de setmana
del 17 al 19 de setembre de multitud
d’activitats i propostes per a tots els
gustos. Conferències, concerts, concursos, la tradicional penjada de l’estelada i
l’ofrena floral i cantada dels Segadors al
monument de l’11 de setembre van ser
els principals moments de l’Aplec.
A més, enguany també es va celebrar
l’Aplec infantil dedicat als més menuts
que van poder gaudir de jocs, i espectacles infantils i xocolatada.
La mostra de cultura popular amb gegants, grallers i bastoners va tenir un
gran seguiment, així com els concerts,
les ballades de sardanes o la caminada
històrica de diumenge.

notícies
La Generalitat escull Cardona per representar
Catalunya als premis EDEN de turisme
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal
és l’element central de la candidatura de
Cardona als premis EDEN
La Generalitat de Catalunya ha escollit Cardona o,
més concretament, l’aposta turística realitzada per
l’ajuntament amb la creació del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, com a candidatura única als premis EDEN
que concedeix la Unió Europea.
El Premi Europeu d’Excel·lència Turística (EDEN) el convoca anualment la Unió Europea, des de l’any 2006, per tal
de promoure i premiar els models turístics sostenibles,
impulsant la competitivitat del turisme als països de la
Unió.
Cada edició focalitza la seva atenció en un tema determinat: aquest any es premiaran les iniciatives més destacades de regeneració d’espais degradats per a la seva
potenciació turística.
L’ajuntament de Cardona ha realitzat una aposta decidida per un turisme de qualitat, sostenible i responsable.
Un model que es fonamenta en els principals elements
d’identitat i atractius patrimonials del municipi: la sal i la
història.
La Generalitat ha reconegut aquest treball i presenta
Cardona com a candidatura única a l’edició 2010-2011
dels premis. Posteriorment, és l’Estat qui selecciona les
millors candidatures, d’entre les presentades per les comunitats autònomes, perquè sigui la Comissió Europea
la qui atorgui els guardons finals.

Imatge del Parc Cultural de la Muntanya de Sal

La candidatura de Cardona, d’acord amb la temàtica dels
premis, centra la seva atenció en el Parc Cultural de la
Muntanya de Sal, però sense perdre de vista el projecte
turístic global del municipi i les actuacions desenvolupades per la promoció del nucli antic (declarat bé cultural
d’interès nacional en la categoria de conjunt històric), el
Castell i l’entorn natural.

La Coromina gaudeix amb la seva Festa Major
La Coromina va celebrar una nova edició de la seva
festa gran en què va tornar a mostrar l’arrelament
que aquesta cita té entre la gent del municipi. Del
21 al 23 d’agost, la Coromina es va vestir de festa
amb una gran varietat d’actes per a tots els gustos
i edats.
La festa va començar el divendres 20 d’agost amb
un correfoc a càrrec de les Bruixes de Cardona i un
concert a l’envelat dels grups Malakaton i Strombers que va reunir més de 600 persones en un
dels actes més seguits de la festa.
L’endemà dissabte, els pregoners de festes Pascual Hernández i Diego Barranco van donar la
benviguda a la Festa Major i seguidament es va
inaugurar la tómbola. Ja de nit, l’envelat va ser
l’escenari del Gran Ball de Festa Major amenitzat
per l’orquestra Cafè con gotas.
Diumenge al matí es va celebrar l’ofici religiós en
honor a sant Ramon Nonat amb la presència dels

veïns de la Coromina, l’alcalde de Cardona i altres
membres de la corporació municipal.
Els actes van continuar a la tarda amb una cercavila de gegants acompanyats per la Banda de Música de Cardona i, a continuació, una audició de
sardanes amb la Cobla de Cardona. Seguidament
les Bruixes de Cardona van omplir de foc i festa els
carrers de la Coromina i van donar pas a un dels
actes més esperats de les festes, el piromusical,
que enguany arribava a la seva cinquena edició.
Finalment el grup Biombo Show va amenitzar la
vetllada a l’envelat.
La Festa Major va acabar el dilluns 23 d’agost
amb el gran sopar espectacle, amenitzat per la
Banda Unió Musical del Bages. Al llarg d’aquests
4 dies, la festa grossa de la Coromina va comptar,
també, amb espectacles dedicats als més petits,
partits de futbol, cercaviles i diversos jocs per a
la mainada.
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notícies

Bolets i boletaires es donen cita en una nova
edició de la Fira de la Llenega
Els bolets van tornar a ser els protagonistes de la divuitena edició de la Fira de la Llenega de Cardona que es va
celebrar el 31 d’octubre passat. El certamen aplegava
una cinquantena d’expositors de bolets, productes alimentaris i artesania, a més de les parades al carrer del
comerç local de Cardona. A més de la venda de tot tipus
de bolets, el certamen inclogué concursos, exposicions
i degustació de plats cuinats amb bolets per diferents
restaurants de la vila.
La mostra va arrencar dissabte amb una conferència
a càrrec d’Enric Gràcia, micòleg del programa de TV3
“Caçadors de bolets”. L’endemà va arribar el plat fort de
la Fira amb les parades de venda i degustació de bolets i
productes artesanals, les exposicions de bolets, els concursos, el comerç al carrer i la tercera edició del Festival
Infantil “Tocats del bolet” que apropa el món dels bolets
al públic infantil.

Conferència del micòleg del programa de TV3 “Caçadors de bolets”, Enric
Gràcia, a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal
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La plaça de la Fira plena de curiosos i d’amants dels bolets

Foto dels participants al Festival Infantil “Tocats del bolet”

notícies
Cardona celebra els 200 anys de la Batalla de St. Quintí

Cardona va programar durant l’any 2010 diferents activitats per commemorar el segon centenari de la batalla de
Sant Quintí, l’enfrontament militar que en el transcurs de la Guerra del Francès (1808-1812) van protagonitzar els
defensors de Cardona contra les tropes invasores franceses
Entre les actuacions que l’Ajuntament de Cardona va
impulsar per recordar aquells fets destaca la campanya
arqueològica realitzada durant el mes de juliol a la carena de Sant Quintí, a la zona de Planès. Els treballs van
permetre recuperar els vestigis de la capella medieval de
Sant Quintí, l’existència de la qual es coneixia únicament
a través de documents del segle XIII.
La campanya arqueològica la va dirigir l’arqueòloga
municipal Ainhoa Pancorbo amb la participació de 28
alumnes de secundària de Cardona. Les excavacions van
treure a la llum les restes de l’antiga capella de la qual
es conserva l’estructura de la planta. Els resultats de la
recerca els van presentar l’alcalde, Josep Maria Sala, i
Ainhoa Pancorbo el dia 18 de setembre, coincidint amb
l’acte institucional en defensa de la llengua i la identitat
catalana, que cada any celebra l’Ajuntament.
Actes festius
El cap de setmana del 23 i el 24 d’octubre es van celebrar
els actes festius del 200 aniversari de la batalla de Sant
Quintí. El dissabte es va organitzar una caminada històrica que va recórrer els principals escenaris de la batalla
amb l’assitència d’una cinquantena de persones.
El diumenge es va celebrar l’acte institucional al peu
de l’anomenada Pedra del Francès, que es va erigir
l’octubre de 1910 per commemorar la victòria assolida
pels combatents de Cardona a la batalla de Sant Quintí.
Amb motiu del segon centenari, l’Ajuntament va restaurar la Pedra i va fer-hi una ofrena floral en record als defensors de Cardona. Per la seva banda, la parròquia de
Cardona va portar la Creu dels Sants Màrtirs. La jornada
va comptar també amb la participació dels Trabucaires
de Sant Ramon, la Colla de Geganters i Grallers de Cardona i l’Escola Municipal de Música, Musicant.

L’Ajuntament i la parròquia de Cardona van fer l’ofrena floral als peus de la
Pedra del Francès

Un grup d’alumnes de secundària de Cardona va participar en les
excavacions arqueològiques de la capella de Sant Quintí
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reportatge
Cardona manté viu el record de la mina

Cardona celebra la festa de Santa
Bàrbara homenatjant la memòria de
les dones de les colònies mineres i
els miners morts a la mina
Durant la festa de la patrona dels
miners es va inaugurar el nou
passeig-mirador de la vall Salina

En el marc de la festivitat de Santa Bàrbara 2010, Cardona va homenatjar les dones de les colònies mineres
de la vila a qui l’Ajuntament ha dedicat un llibre en què
es recull la seva memòria.
El llibre, que porta per títol “Memòria de les dones
de les colònies de Cardona”, recull els records i les
vivències de 24 dones de Cardona que van viure a les
colònies mineres i forma part d’un estudi més exhaustiu sobre aquesta qüestió realitzat per la historiadora i
antropòloga Marta Gonzàlez.
Així mateix, l’Ajuntament va aprofitar la celebració de
la festa patronímica dels miners per inaugurar el nou
passeig-mirador de la vall Salina, projectat per Batlle
i Roig Arquitectes. A més, la jornada va comptar amb

l’acte de record i homenatge als miners de Cardona que
van perdre la vida a la mina, als quals es va dedicar una
ofrena floral.

L’alcalde en el moment de tallar la cinta inaugural de les obres del passeigmirador de la vall Salina

Els assistents a l’acte van recórrer el nou passeig-mirador fins al Parc
Cultural de la Muntanya de Sal
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Una jornada emotiva
Prop de tres-centes persones van assistir als actes
programats que van començar amb la inauguració del
passeig-mirador de la vall salina. L’alcalde, Josep Maria
Sala, va tallar la cinta donant per inaugurada aquesta
obra que connecta el Parc Cultural de la Muntanya de
Sal i el nucli de Cardona. A continuació, els assistents
van resseguir el nou passeig fins al Parc Cultural de
la Muntanya de Sal on es va celebrar l’acte de record
i homenatge als miners de Cardona morts a la mina.

reportatge

Un nombrós públic va participar en els actes de celebració de la festivitat de
Santa Bàrbara

Un trio de joves músics de l’escola Musicant van acompanyar l’acte de
l’ofrena floral en record dels miners morts a la mina

L’alcalde va encendre la flama del memorial als miners
de Cardona i, acompanyat d’Anna Pelegrín, una de les
protagonistes del llibre sobre les dones de les colònies,
va fer l’ofrena floral als peus del monument al miner.
L’acte es va cloure amb la interpretació de dues peces
musicals a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal
de Música Musicant.
La presentació del llibre de les dones de les colònies va
ser el darrer acte de la jornada, i tal i com va explicar

l’alcalde, Josep Maria Sala, va servir per simbolitzar el
reconeixement que Cardona tenia pendent amb aquelles mares, filles i esposes de miners que van veure
néixer les colònies cardonines amb il·lusió i les van fer
créixer amb una alta dosi d’esforç, treball i lluita. El
llibre s’ha publicat en castellà per reflectir la llengua
habitual de la majoria de dones que ha participat en el
projecte i conté una detallada cronologia històrica realitzada per l’arxiver municipal Andreu Galera.

El públic va seguir amb emoció els actes d’homenatge i record als miners de
Cardona

Durant la festa de Santa Bàrbara es va presentar el llibre “Memòria de les
Dones de les Colònies de Cardona”

Imatge de les protagonistes del llibre “Memòria de les Dones de les Colònies
de Cardona” amb l’alcalde

El públic va omplir la sala on es va presentar el llibre sobre les dones de les
colònies de Cardona
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notícies
El president Carter torna a Cardona

La família Carter va generar una gran espectació entre els veïms del nucli antic de Cardona, que li oferiren diversos records de la vila

Després de rebre el Premi Internacional Catalunya el
passat 1 de juliol de 2010, l’expresident dels EUA i Premi Nobel de la Pau 2002, Jimmy Carter, en companyia
de la seva esposa Rosalynn i dos dels seus fills, va tornar
a Cardona.
La segona visita del president Carter a Cardona va coincidir amb la seva estada a Catalunya per rebre el 22è
Premi Internacional Catalunya que li va atorgar la Generalitat.
En en el seu dicurs d’acceptació del Premi, al Palau de
la Generalitat, el president Carter va recordar la seva
primera visita a Cardona l’any 2007, i va destacar els
valors patrimonials de la vila ducal i la seva mil.lenària
història, plasmada a través de la Carta de Poblament de
l’any 986.

Els Carter en arribar al Parc Cultural de la Muntanya de Sal
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El president Carter va ser rebut per l’alcalde al Parador de Cardona

Fotografia de grup de la família Carter a l’interior de la Muntanya de Sal

notícies

La família Carter atenent les explicacions de l’alcalde a l’interior de la mina

El matrimoni Carter passejant per Cardona

Molts cardonins no van deixar perdre l’oportunitat de saludar l’expresident

Mossèn Guixé explica al matrimoni Carter els orígens del temple parroquial

Una imatge històrica, el president Carter i la seva família al bar Turista

El president Carter i la seva esposa contemplant la Verge del Patrocini

L’alcalde mostra al matrimoni Carter la carta de Poblament de Cardona

El president Carter signant el llibre d’Or de l’Ajuntament
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notícies
La localitat germana de Mazères convida Cardona a
la Fira del Foie Gras
Alumnes de l’Escola Muncipal de
Música Musicant participen en la
trobada anual de coral de Mazères
El cap de setmana del 18 i el 19 de desembre, una delegació cardonina presidida per l’alcalde Josep Maria Sala,
va assistir a la Fira del Foie Gras de Mazères que organitza l’Ajuntament d’aquesta localitat del Departament
francès d’Ariège, al sud de França.
L’assistència de la delegació cardonina es va fer coincidir
amb l’acte d’inauguració de la placa que s’ha instal.lat a
l’entrada de la pobalció i que identifica l’agermanament
entre les dues poblacions. L’alcalde, Josep Maria Sala,
i el “maire” de Mazères, Louis Marette, acompanyats
de diversos regidors de cada localitat, van descobrir la
placa en la qual es reprodueixen els escuts de Cardona i
Mazères i les banderes catalana i francesa.
Tot seguit l’alcalde de Mazères va oferir la recepció oficial
a l’edifici del consistori de Mazères. Ja al vespre, es va
celebrar l’acte d’entrada de nous membres a la Confraria
del Foie Gras del Baix Ariège, entre ells Josep Maria Sala,
que va ser apadrinat per l’alcalde de Saverdun, Philippe
Calleja. Aquest acte, que té una forta tradició a l’Ariège,
conclou amb un sopar popular que enguany va comptar
amb l’assistència de més de 300 persones. L’endemà
diumenge l’activitat es va centrar en el certamen internacional de Cant Coral que se celebra cada any els dies
de Fira. Les corals van cantar durant la missa del matí
i a la tarda van participar en el concert de corals. Entre

Retall del diari de Mazères en el qual es feia ressò de l’agermanament entre
les dues localitats

els grups convidats hi havia els alumnes de l’Escola Municipal de Música Musicant que, sota la direcció d’Anna
Camps, van interpretar diverses nadales. Els alumnes de
Musicant van ser molt ben acollits durant el cap de setmana per famílies de la població. Cardona i Mazères van
signar el juny de 2010 el protocol d’agermanament.

Nou intercanvi amb Cardona de l’Uruguai
El cardoní Àlex Tripiana participa en l’intercanvi cultural amb la Cardona uruguaiana
Amb l’objectiu de continuar impulsant l’agermanament
entre la Cardona catalana i la Cardona uruguaiana,
l’Ajuntament va convocar, per segon any consecutiu,
una beca per tal que un jove de la vila pogués viatjar a
l’Uruguai i conèixer de prop el país sud-americà.
Enguany el becari escollit va ser Àlex Tripiana Berruezo,
el qual va viatjar a la Cardona uruguaiana el passat 27 de
setembre. Tripiana va ser rebut oficialment en una sessió
ordinària del Ple de l’Ajuntament presidida per l’alcalde,
Raul Bertinat. Nombrosos veïns van assitir a l’acte per
saludar el becari i transmetre el seu afecte per Cardona.
El programa d’intercanvi va concloure el 24 d’octubre, en
aquest temps Tripiana va desenvolupar diferents tasques
a l’empresa alimentària Indulacsa, a més de visitar i reunir-se amb diversos col.lectius de la població. A la fi de
la seva estada, va realitzar la presentació i entrega d’un
treball sobre turisme que va ser molt ben rebut i valorat
per la “Comisión Municipal de Cultura de Cardona”.
El programa d’intercanvi cultural entre joves de les dues
Cardona, que enguany compleix el seu segon any, té
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Àlex Tripiana entrega un exemplar del llibre Cardona Medieval a Raúl
Bertinat, alcalde de la Cardona de l’Uruguai

com a objectiu difondre l’esperit de l’agermanament i
reforçar els llaços d’amistat i cooperació entre les dues
comunitats.

notícies
Cardona homenatja la
gent gran del municipi

Alta participació al Casal
Multiesportiu de Cardona

El Casal de la Gent Gran de Cardona, la Generalitat i
l’Ajuntament van celebrar el passat 12 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 2010
complien 90 anys. Les actuacions del grup d’havaneres
Salabror de Mar i la Faràndula van amentitzar l’acte
que va retre homentage a: Carmen Farré Rodríguez,
Montserrat Vila Grifoll, Antonia Matesanz Ramírez,
Maria Segura Garcia, Teresa Reig Torra, José Hernández
Sanmartin, Ramon Barons Borrelles, Teresa Sala Plana,
Carme Estruch Closa, Josep Gener Davins, Antonio
Calmet Prat i Àngela Borràs Palà.

Un total de 140 nens i nenes d’entre 7 i 15 anys van
participar aquest any a les activitats del Casal Multiesportiu que organitza l’Ajuntament de Cardona durant les
vacances d’estiu.
La sisena edició del Casal Multiesportiu es va desenvolupar entre el 5 de juliol i el 6 d’agost i va ser la més participada des que es va posar en marxa aquesta iniciativa, fet
que confirma l’alt grau d’acceptació que el casal té entre
el jovent i les famílies cardonines.
En l’edició d’enguany, a banda de les habituals activitats
esportives com voleibol, futbol o handbol, el Casal va
programar diverses excursions i sortides pels entorns de
Cardona. A més, es va ampliar la durada del casal, allargant una setmana més les activitats.

L’Ajuntament renova el conveni per a l’ús de la
piscina coberta del Vilar Rural
L’Ajuntament de Cardona i el Grup Serhs han renovat el
conveni de col.laboració que permet al consistori oferir el
servei de piscina coberta als ciutadans del municipi. El
servei es va posar en marxa el passat dilluns 4 d’octubre
després de la bona acollida que va tenir la temporada
passada, durant el seu primer any de funcionament.
La temporada 2010-2011 de la piscina coberta
s’allargarà fins al mes juny coincidint amb l’obertura de
la piscina municipal durant el període estival. L’horari
d’obertura al públic cardoní és de dilluns a dijous de
9,30 a 21,00 hores, i divendres de 9,30 a 17,00 hores,
mentre que els dies festius i els ponts està tancada. A
més, i com ja es va fer l’any passat, l’Ajuntament ofereix
cursets de natació i d’aiguagym.

Nens i nenes fent cursets a la piscina coberta

La cardonina Noemí Pasquina guanya el Concurs de
Música de Cambra Ciutat d’Alzira
La violoncel.lista cardonina Noemí Pasquina, membre
del tercet musical “Trio Sehnsucht”, va guanyar el passat
mes de febrer el primer premi del Concurs de Música de
Cambra Ciutat d’Alzira.
Amb aquesta distinció, el grup del qual forma part Noemí
Pasquina rep un important reconeixement a la seva feina
en el món de la música. El Concurs de Música de Cambra
Ciutat d’Alzira estava organitzat per l’Associació Cultural
Falla “El Mercat” d’Alzira i es va celebrar els dies 19 i 20
de febrer a la ciutat d’Alzira. El concurs va comptar amb
un important nombre de grups de nivell estatal.
L’obtenció d’aquest premi va oferir al “Trio Sehnsucht”
l’oportunitat de celebrar dos concerts a la Casa de la
Cultura d’Alzira.

Noemí Pasquina tocant el violoncel amb el grup de música de cambra, “Trio
Sehnsucht”
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notícies
Cardona en primera línia de l’arqueologia de la sal
L’IREC presenta a la VII Biennal AR&PA de Valladolid un estudi sobre la sal de Cardona
i participa a la primera reunió internacional sobre mineria prehispànica celebrada a
San Pedro de Atacama, Xile
El prehistoriador cardoní de l’Institut de Recerques envers
la Cultura (IREC), Alfons Fíguls, va presentar el passat
13 de novembre, en el marc de la setena edició de la
Biennal AR&PA de Valladolid, la ponència “La vall salina
de Cardona: els orígens de la mineria de la sal gemma i les
transformacions socioeconòmiques en les comunitats del
neolític mig català” que permet aprofundir en la història
de la vall Salina de Cardona i que forma part del llibre
“Los yacimientos de Villafáfila (Zamora) en el marco de
las explotaciones salineras de la prehistoria europea”,
una obra de referència sobre la indústria de la sal i les
seves repercussions socioeconòmiques a la prehistòria
occidental.
La Biennal AR&PA de Valladolid és un punt de trobada i
fòrum de debat de professionals i institucions dedicades
a la tutela, custòdia, conservació, restauració i gestió del
patrimoni cultural. Es celebra cada dos anys a Valladolid,
i l’última edició va reunir 1.028 professionals i 300 congressistes de 17 països diferents.
Per altra banda, el dissabte 4 de desembre es va presentar, dins de la primera Reunión Internacional sobre
Minería Prehispánica a San Pedro de Atacama (Chile),
el mapa sobre “La primera explotació minera de la sal
gemma: la “Vall Salina” de Cardona” realitzat per l’IREC.
Des de fa anys, la vall Salina és objecte d’estudi de l’IREC,

Alfons Fíguls, segon per l’esquerra, durant la seva ponència a la Biennal
d’AR&PA

en col·laboració amb la Maison de l’Archéologie et de
l’Ethnologie del CNRS de Nanterre i el laboratori de mineralogia del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos
Naturals de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa-UPC. Els resultats d’aquests treballs han despertat l’interès d’especialistes i s’han difòs en diferents congressos i publicacions especialitzades, fent de Cardona
un centre de referència internacional, ja que els resultats
dels treballs desenvolupats apunten que el salí cardoní és
l’explotació més antiga de sal gemma d’europa.

El Museu de la Sal Josep Arnau de Cardona
reconegut amb el Diploma de Mestre Artesà
La Generalitat distingeix la família Arnau
per la seva meritòria tasca en l’ofici de
l’artesania de la sal
El Museu de la Sal Josep Arnau ha esta guardonat amb
el Diploma de Mestre Artesà que atorga la Generalitat de
Catalunya en reconeixement a la trajectòria professional
que la família Arnau ha tingut en l’àmbit de l’artesania
de la sal.
Ramona Arnau, actual responsable del museu, va recollir
el guardó el passat 21 de juliol durant un acte celebrat al
Palau de Pedralbes de Barcelona. Ramona Arnau, filla de
Josep Arnau -pioner de l’artesania de la sal a Cardona- va
estar acompanayada de familiars i amics, així com de
l’alcalde, Josep Maria Sala, i la segona tinent d’alcalde,
Montserrat Obradors.
Una vida lligada a l’artesania de la sal
Ramona Arnau i Grané pertany a una família d’artesans
de la sal i compta amb 70 anys d’experiència professional en aquest ofici artesà. Ha dedicat tota la seva vida
a l’expressió artística de la sal i s’ha implicat poderosament a promoure l’artesania de sal. Ha estat la creadora
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Ramona Arnau amb el diploma de Mestre Artesà

del primer Museu de la Sal de Catalunya a Cardona, que
va obrir el 1927, i que ha sabut mantenir i modernitzar
per tal d’assegurar la pervivència del llegat del seu pare
i transmetre a les noves generacions l’ofici de l’artesania
de la sal. L’Ajuntament de Cardona ja va reconèixer el
mèrit i la contribució que Ramona Arnau i la seva família
han fet per a la projecció del poble atorgant-li el Saler
d’Or de la vila de Cardona l’any 2002.

notícies
El castell de Cardona mostra el seu llegat amb la museïtzació
del Parador
El conjunt monumental del castell de Cardona disposa, des del passat mes d’octubre, d’una nova senyalització dels
seus elements patrimonials més destacats. Paradores ha museïtzat el complex a través de la instal.lació d’un conjunt
de plafons informatius que expliquen els aspectes més rellevants de la història del castell. L’acte d’inauguració es va
celebrar el passat 27 d’octubre amb la presència del president de Paradores, Miguel Martínez, l’alcalde Josep Maria
Sala i el director del Parador de Cardona, Jaume Sebastián. Un total de 25 plafons, il.lustrats amb fotografies actuals i
imatges antigues, es reparteixen per diferents estances del Parador. Un tríptic informatiu permet completar la informació que es dóna al visitant. El projecte ha comptat amb l’assessorament del director de l’Arxiu Històric de Cardona.

Musicant participa en un llibre d’estimulació infantil a través
de la música i els jocs
Professors i alumnes de l’Escola Municipal de Música Musicant van participar en l’edició del llibre “Games and rhymes for babies and toddlers” dedicat a l’estimulació del llenguatge i l’aprenentatge de la llengua anglesa en infants.
El llibre està pensat per millorar l’aprenentage dels infants a través de l’estimulació musical i els jocs i s’acompanya
d’un CD amb cançons infantils que han musicat i interpretat professors i alumnes de Musicant. “Games and rhymes
for babies and toddlers” es va presentar el 26 de novembre al saló de sessions de l’Ajuntament de Cardona en un acte
presidit per l’alcalde, Josep Maria Sala, i que va comptar amb la participació de Maria Canela, directora de les “Escoles
Mafalda”, Anna Agerich, autora del llibre, i Anna Camps, directora de l’escola de música Musicant

Cardona editarà un
CD amb les músiques
festives de la vila

Cardona amb el Dia
Internacional contra
la violència de gènere

Cardona col.labora
un any més amb el
Sol del Solsonès

L’Ajuntament de Cardona editarà, amb la col.laboració de la
Banda de Música de Cardona,
un CD amb les músiques que
acompanyen les principals manifestacions festives de la vila.
Els músics de la Banda de
Música de Cardona seran els
encarregats d’enregistrar les
composicions que s’incorporaran
al treball.
Està previst que les gravacions
es realitzin durant el mes d’abril
i la intenció de l’Ajuntament és
que el CD surti a la llum aquesta
primavera.
Així mateix, l’Ajuntament va convocar un concurs per escollir el
disseny del nou CD de les músiques festives de Cardona.

Un any més l’Ajuntament de Cardona va sumar-se a la commemoració del Dia Internacional
contra la violència de gènere
amb l’organització de diverses
activitats destinades a fomentar
la igualtat de gèneres.
El dia 25 de novembre es va fer
la lectura del manifest contra la
violència de gènere en un acte
celebrat a la plaça de la Fira. A
més a més, enguany es va programar un taller de cuina i un taller de risoteràpia amb l’objectiu
de fomentar la sensibilització
respecte a la igualtat de gènere.
Les dues activitats van tenir una
alta participació i van contribuir
a ressaltar la necessitat de fomentar l’equitat de gènere.

L’Ajuntament de Cardona i el Sol
del Solsonès van tornar a organitzar el passat 6 de novembre,
al teatre Els Catòlics, una nova
edició de la Festa Literària del
Sol del Solsonès. En aquesta
edició, la tercera que se celebra
a la vila, hi van participar Musicant, Joan Gener, Montse Canal,
M. José Fernàndez, els grups
Esguard de la Nit, El Traspunt, i
Elena Company i “Les Titiriflàutiques”.
D’aquesta manera, l’Ajuntament
de Cardona dóna suport a una
entitat que lluita contra les drogodepèndencies i les malalties
mentals i dóna suport a les
famílies afectades per aquesta
problemàtica.

Òbits
L’Ajuntament de Cardona es va sumar a les mostres de condol per la pèrdua del pare Jaume M. Badia i
Torrescassana, nascut l’any 1929 a Cardona. El pare Jaume, que feia 64 que era monjo de la comunitat
benedictina de Montserrat, sempre havia mostrat el seu apreci a la seva vila nadiua.
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notícies
Programa euronet 50/50. Actuacions que s’estan
duent a terme a l’escola Mare de Déu del Patrocini
Per tal de reduir el consum de gasoil de la calefacció,
l’Ajuntament ha encarregat a una empresa la realització
de treballs encaminats a regular mitjançant termòstats
la temperatura dels diferents espais del centre. Aquesta
mesura es complementa amb les instruccions que els
alumnes de l’equip energètic de l’escola han transmès
al professorat: procurar mantenir tancades les portes
de les aules, ventilar els espais un temps màxim de 10
minuts i tancar les lames de les persianes en acabar les
classes.
Mitjançant un luxímetre, els alumnes de l’equip energètic, acompanyats d’un mestre, han fet el recorregut
de reconeixement de tots els espais del centre, des del
punt de vista de la il·luminació. A partir dels valors (lux)
establerts com a mínims necessaris per a desenvolupar
les diferents activitats, s’ha pres nota dels lux excessius
trobats en molts espais i s’ha valorat la possibilitat de
tenir apagades algunes línies de fluorescents, sobretot
en dies assolellats. Amb les dades obtingudes s’ha
elaborat un primer pla d’acció que s’ha comentat amb
tots els sectors de la comunitat educativa; també amb
el professorat de la llar d’infants Alirets i de l’escola de
música Musicant, que comparteixen l’edifici escolar. Així
mateix, al costat de cada interruptor s’hi ha col·locat una
etiqueta adhesiva que recorda a tothom que cal apagar
els llums quan no convé tenir-los encesos; a més a més,
cada interruptor tindrà un gomet de colors diferents, amb
un número, per tal d’indicar l’ordre d’encesa.
Ara, s’està fent un altre recorregut per l’escola per tal de
copsar si les temperatures dels diferents espais són les
adequades després de les mesures adoptades. Val a dir
que la Diputació de Barcelona ha proporcionat termòme-
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tres digitals per tal de saber en tot moment quina és la
temperatura de cada lloc.
Seguidament, es procedirà a analitzar com s’estan usant
els equips electrònics, quina despesa originen i com s’hi
pot incidir per tal de reduir-la. Es disposa d’un instrument que informa en temps real del consum de cada
aparell que s’hi endolli. D’entrada, l’alumnat de l’equip
energètic, molt conscienciat després de veure l’obra de
teatre Igrígor, la Terra s’escalfa, ja ha alertat tothom de
la importància de no deixar mai cap aparell electrònic
connectat en stand-by, ja que consumeix energia.
Pas a pas, doncs, es van encaminant cap a l’objectiu del
programa: la reducció significativa del consum d’energia
a l’escola.

El govern de l’Ajuntament de Barcelona rebutja la proposta de
reconeixement a la Cardona de 1714
En el discurs de la Diada Nacional de Catalunya, el
passat 10 de setembre de 2010, l’alcalde, Josep Maria
Sala va assabentar a la població de la proposta que el
grup de CiU a l’Ajuntament de Barcelona va presentar
a l’Ajuntament barceloní amb la voluntat de reconèixer
l’heroisme de la vila de Cardona durant el 1714 i que va
evitar, a canvi de lliurar el castell, que la població de Barcelona fos passada a sang i foc.
La proposta va ser rebutjada pel govern municipal de
Barcelona argumentat que el text de la propostano
s’aprovaria perque el seu contingut no és propi d’una
declaració institucional. Per la seva banda, el regidor de
CiU, Jaume Ciurana, va afirmar que la federació nacionalista reconeixeria el paper heroic de Cardona, “quan
arribem al govern de la ciutat”.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Cardona viu la joia de Nadal
Les festes de Nadal van comptar amb una gran varietat d’actes i els més petits, especialment, van poder
gaudir dels pastorets infantils, pessebres vivents, o el
conta contes de Nadal de la Biblioteca Municipal.
Un any més, els més petits van ser els grans protagonistes del gruix dels actes nadalencs celebrats a Cardona.
A més, les actvitats de Nadal van tenir la participació de
l’Escola Municipal de Música Musicant i les animacions
i tallers infantils que s’han fet al Casal de la Gent Gran.
Entre els actes més esperats per la mainada van destcar l’arribada del patge i la vigília de Reis, en què Ses
Majestats van arribar a Cardona amb presents per tots
els nens i nenes de la vila. Més enllà de l’univers dels
menuts, han estat moltes les activitats i les entitats que
han fet que, un any més, Cardona visqués amb intensitat les festes més màgiques.

L’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient va omplir la plaça de la Fira

El patge Reial va arribar amb cavall i va rebre les cartes dels nens i nenes
de Cardona a l’Ajuntament

El pessebre vivent de l’Escola Mare de Déu del Carme és una de les
actvitats més perades de les festes de Nadal
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