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El nou Ajuntament afronta el repte
de treure Cardona de la crisi

Finalitza el Pla de barris

L’ Ajuntament comença a fer
millores a l’espai públic
▪ L’austeritat marca el pressupost de
l’Ajuntament per al 2012
▪ Cardona es mobilitza en defensa de
la sanitat pública
▪ Les obres de restauració de la
col.legiata es faran aquest any

Nova corporació municipal
Ajuntament de Cardona

▪ El Taller: nou projecte de dinamització
cultural de l’Ajuntament
Núm. 19, maig 2011 - maig 2012

editorial

Gairebé farà un any de les eleccions municipals, un any
marcat per una profunda crisi econòmica que ha incidit en el dia a dia de la pràctica totalitat de famílies del
nostre poble i que, com sabeu, ha deixat també en una
situació complicada les ja dèbils finances municipals.

podrem liquidar la totalitat del deute endarrerit i, per
tant, afrontar una nova situació amb més optimisme i
garanties.

En poc més de 10 mesos, aquest govern ha hagut de
fer front a una tensió de tresoreria descomunal, una
manca de liquiditat que havia retardat el pagament a
proveïdors a més de 14 mesos, amb tot el que això comportava de traspassar la crisi financera del consistori a
les empreses i autònoms de la nostra vila.

Malgrat aquesta situació difícil, el govern de Cardona
ha actuat paral.lelament en tots els àmbits de la gestió
municipal, consolidant la feina ja feta i rellançant
noves accions modestes però igualment importants. En
aquest sentit, és evident que l’època de grans inversions
ja ha passat, almenys a curt i a mig termini, i ara el més
responsable és administrar amb rigor i responsabilitat
els recursos de la nostra comunitat.

Dos milions vuit-cents mil euros, aquest és el deute que
l’Ajuntament de Cardona havia acumulat a proveïdors
a juny de 2012 i que, com s’entendrà, el nou govern
havia de fer-hi front de manera prioritària.

No obstant això, la crisi també ha de ser una
oportunitat per planificar amb calma la Cardona que
volem i és amb aquest objectiu que des del govern
muncipal estem treballant des del primer dia.

Cert és que les administracions superiors devien molts
diners a Cardona, però en cap cas aquests deutes igualaven la xifra de deute endarrerit que l’Ajuntament
tenia amb els seus proveïdors. Arribats a aquest punt,
i gràcies a la feina feta des del primer moment pel
personal tècnic i el govern d’aquest Ajuntament, a
dia d’avui podem afirmar que durant aquest any 2012

Fruit d’aquest treball, de la voluntat de seguir lluitant
pel futur de Cardona i els cardonins, l’Ajuntament
vol desenvolupar un projecte integral de projecció
econòmica. L’objectiu d’aquesta aposta no és altre
que reforçar les potencialitats de Cardona, buscar
noves oportunitats de creixement i potenciar el treball
col.lectiu per fer la millor Cardona possible.
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notícies

ERC governa l’Ajuntament de Cardona després de la
seva victòria a les eleccions municipals
ERC guanya les municipals i obté 6 regidors. El
candidat republicà Ferran Estruch és investit
alcalde de Cardona
Ferran Estruch i Torrents va ser investit alcalde de Cardona el passat dissabte 11 de juny durant l’acte de presa de
possessió del nou Ajuntament de la vila.
Estruch, que encapçalava la llista d’ERC als comicis municipals del 22 de maig de 2011, va ser escollit amb els
vots dels 6 regidors de la seva formació mentre que CiU
i PSC, amb 5 i 2 regidors respectivament, van optar per
votar el seus respectius candidats electorals.
Abans de la investidura del futur batlle, els 13 nous regidors del consistori van prendre possessió del seu càrrec i
seguidament es va constituir la mesa d’edat per procedir
a l’elecció del nou alcalde de la vila per a la legislatura
2011-2015. Finalitzada la votació i ja com a nou alcalde
de la vila, Estruch va rebre la vara d’alcalde de Cardona
de mans del seu antecessor en el càrrec, Josep Maria Sala
i Esteban, que deixava l’alcaldia cardonina després de tres
legislatures.
El nou consistori va estar format per Ferran Estruch,
Josep Tristany, Maria Elena Xixons, Aida Molner, Sergi
Ballesteros i Maite Barrera per ERC, Josep Maria Sala,
Cloti Farràs, Montserrat Obradors, Josep Serra i Francesc
Villegas per CiU i Jordi Casas i David Rivera pel PSC.

Moment en el qual Ferran Estruch rep la vara d’alcaldia de mans del seu
predecessor en el càrrec, Josep Maria Sala

Per altra banda, el passat mes de febrer Josep Maria Sala
va renunciar a la seva acta de regidor del consistori cardoní tancant la seva etapa a la política municipal després de
12 anys com a alcalde de la vila (1999-2011). En el Ple del
passat 30 de març, Rosa Ruiz i Pubill va prendre possessió
de l’acta de regidora en substitució de Josep Maria Sala.

Nou cartipàs municipal
Resultat eleccions municipals 2007 i 2011
1.166
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2011
1.374
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2007
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54

> Ferran Estruch i Torrents. Alcalde. Regidor
de Cultura i Món Rural.
> Josep Tristany i Claret. Primer tinent
d’alcalde. Regidor de Governació, Administració, Promoció Econòmica i Ocupació i
Turisme.
> Maria Elena Xixons i Clotet. Segona tinent
d’alcalde. Regidora de Medi Ambient, Salut,
Benestar Social, Educació i Igualtat.
> Aida Molner i Pejoan. Tercera tinent
d’alcalde. Regidora d’Hisenda, Urbanisme,
Obres Públiques i Habitatge i Joventut
> Sergi Ballesteros i Gregorio. Regidor de
Manteniment i Serveis, Via Pública i Festes i
Esports
> Maite Barrera i Pons. Regidora de Protecció
Civil, Participació Ciutadana i Entitats i Comunicació. Representant de l’alcaldia al nucli
de la Coromina
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L’Ajuntament de Cardona fa front a la crisi econòmica
El nou equip de govern de Cardona encarrega un
estudi econòmic per conèixer a fons la situació
de les �inances municipals
La primera tasca que s’ha marcat el nou Ajuntament és la de
fer front a la crisi econòmica
i assegurar la recuperació de
l’economia de la vila. Per fer-ho,
el nou equip de govern va encarregar un estudi econòmic per
conèixer a fons la situació real
de les finances municipals. El
resultat de l’informe -elaborat
per l’empresa Faura-Casas, auditora dels comptes de Cardona
des de 1999- es va presentar
El teatre Els Catòlics va acollir
públicament a la ciutadania el
municipals
7 de novembre de 2011.
L’estudi va posar de manifest l’existència d’un deute acumulat, a 30 de juny de 2011 -moment en què va prendre
posessió el nou equip de govern-, de 2,8 milions d’euros
i un dèficit corresponent a l’exercici 2010 de 157.893
euros.
Pla de sanejament

Davant aquesta situació, l’equip de govern s’ha vist obligat
a tirar endavant un pla de sanejament financer per equili-

L’ Ajuntament presenta un deute de 2’8 milions
d’euros a 30 de juny de 2011, moment en què va
prendre posessió el nou equip de govern
brar el dèficit del consistori i assegurar la liquiditat
de la tresoreria per pagar
els proveïdors. El Pla
obligarà
l’Ajuntament
a contenir dràsticament
la despesa i a establir un
calendari de pagaments
als proveïdors, en especial
a les empreses locals, les
quals acumulen retards de
més de 12 mesos.
la sessió pública sobre els comptes

L’ Ajuntament de Cardona afronta un primer
pagament de 571.112 euros a proveïdors

Una de les mesures incloses en el Pla de sanejament
financer elaborat per l’Ajuntament ha estat la calendarització i priorització dels pagaments als proveïdors que
ha permès pagar, entre juliol de 2011 i gener de 2012,
més de 600 factures endarrerides per un valor de més de
420.000 euros. A més, el consistori va obtenir un crèdit
de l’Instituto Oficial de Crédito (ICO) que ha servit per
pagar 351 factures per un import total de 151.112 euros.

L’Ajuntament aprova el Pla d’ajust per pagar els proveïdors, per
un import de més de 2 milions d’euros
L’Ajuntament de Cardona s’ha acollit al mecanisme
de finançament de pagament als proveïdors previst
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per fer front a les factures pendents que, a data
1 de gener de 2012, suposaven un import de 2,1
milions d’euros.
Per fer-ho, l’Ajuntament ha hagut d’aprovar un pla
d’ajust econòmic d’obligat compliment que garanteixi la capacitat del consistori de retornar el préstec
de 2,1 milions d’euros.
Aquest nou Pla d’ajust tindrà una vigència de 10
anys i obligarà l’Ajuntament a afrontar més mesures
d’estalvi com la reducció de les despeses del personal
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municipal a través de l’amortització dels llocs de
treball del personal que es jubili durant els anys de
durada del Pla.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
ha obligat els ajuntaments a elaborar -i aprovar pel
Ple municipal- en un termini de només 14 dies el Pla
d’ajust econòmic per accedir al préstec. La celeritat
amb què el Ministeri ha instat a fer els tràmits ha
estat criticada pels ajuntaments, com el de Cardona,
per la manca de temps per planificar i elaborar un
pla que estarà en vigència durant 10 anys.
Per altra banda, el Ministeri va aprovar, el passat 30
d’abril, el Pla d’ajust presentat per l’Ajuntament.

notícies

S’aprova el pressupost 2012 marcat per l’austeritat
L’ Ajuntament aprova el
pressupost municipal 2012
amb una reducció de la
despesa prevista de 990.335
euros
L’Ajuntament de Cardona va aprovar
el passat 12 de gener el pressupost
municipal per a aquest any 2012 que
se situa en 4,8 milions d’euros, i suposa una reducció del 16’9% respecte al de 2011. En xifres absolutes, el
pressupost 2012 suposa un estalvi de
990.335 euros respecte l’any passat a
causa de l’esforç de l’equip de govern
per contenir al màxim la despesa i sanejar les finances de l’Ajuntament.
La partida destinada a inversions es
redueix un 12,4%, mentre que la
despesa ordinària ho fa un 4,4%.
D’aquesta manera el consistori vol
estalviar 205.303 euros en despeses
de personal, serveis i béns corrents
i 785.632 euros en despesa per a
inversions. La partida d’inversions
es fixa en 494.797 euros, un 61%
menys que l’any passat que va ser
d’1,2 milions d’euros
No augmenta la pressió �iscal sobre les famílies

Segons va explicar l’alcalde Ferran
Estruch en la sessió pública de presentació del pressupost, l’objectiu
de l’equip de govern és sanejar la
situació de les arques municipals i
contribuir a la recuperació econòmica de la vila sense que això comporti
un augment de la pressió fiscal sobre

Imatge del Ple municipal durant el qual es va aprovar el pressupost 2012

les famílies cardonines ni suposi una
reducció de les partides destinades a
l’atenció a les persones.
El Pla local d’atenció a les persones
augmenta la seva dotació

En aquest sentit, de les àrees municipals que més augmenten la seva dotació pressupostària destaquen el Pla local d’atenció a les persones (destinat
a cobrir les necessitats bàsiques de les
persones més necessitades), que creix
un 30%, i les d’ensenyament i serveis
socials, que augmenten sensiblement
la seva dotació econòmica.
L’alcalde Ferran Estruch va explicar
que l’equip de govern ha fet “un
gran esforç” per ajustar al màxim la
despesa de l’Ajuntament “sense que
això es noti en la qualitat dels serveis

que es presten a la ciutadania”. Tot
i la reducció del pressupost, l’alcalde
va assegurar que “la millor manera
d’encarar el futur és sent conscients de la situació actual i actuar
en conseqüència, tal i com ha fet
l’equip de govern de Cardona des
del primer dia”. Al final de la seva
intervenció l’alcalde va demanar la
“col.laboració de tots” per fer front
a la crisi “amb la total convicció que
si anem tots junts ens en sortirem”.
El pressupost 2012 es va aprovar
amb els vots a favor d’ERC, el vot
negatiu de CiU i l’abstenció del
PSC, després que en el Ple celebrat el
20 de desembre es retirés el punt de
l’ordre del dia a petició dels grups de
l’oposició i s’hagués de tornar a votar
el 12 de gener de 2012.

L’Ajuntament redueix la despesa en personal
Les partides del pressupost que més notaran els efectes de la crisi són la destinada a despeses de personal
de l’Ajuntament, i la de serveis i béns corrents. La
retallada pressupostària d’aquestes partides permetrà
estalviar al consistori 205.303 euros durant aquest
any 2012.

Per fer-ho l’Ajuntament ha decidit, entre altres mesures, no renovar les places de tècnic de cultura, tècnic
d’administració general i dues places de conserge. A
més s’ha decidit no cobrir les places del personal que
es jubili en els propers mesos i s’han reduït les retribucions dels càrrecs electes de l’Ajuntament.
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Cardona es mobilitza en defensa de la sanitat pública
L’ Ajuntament i els veïns de Cardona fan front
comú per oposar-se a la supressió del servei
d’urgències mèdiques dictat per la Generalitat.
La mesura es va aplicar a partir del 19 de
setembre passat amb l’oposició de la vila de
Cardona
El passat mes de juliol va transcendir a l’opinió pública la
intenció del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya de tancar el servei d’urgències del CAP Cardona totes les nits de les 8 del vespre a les 8 del matí i els
caps de setmana i festius i obligar els usuaris a traslladarse al CAP de Súria o esperar que un equip de guàrdia es
desplaci al seu domicili després de trucar al 112.
Cardona es va oposar als plans del Departament des del
primer dia i finalment la Generalitat va accedir a mantenir obert el servei d’urgències els caps de setmana i els
dies festius de les 8 del matí a les 8 del vespre. Amb tot,
des de l’Ajuntament es continua reivindicant la recuperació de l’horari complet del servei d’urgències.
Mobilització a Cardona en defensa de les urgències

L’Ajuntament de Cardona va manifestar, des del primer
moment, la seva oposició als plans del Departament de Salut i va aprovar, amb el suport de totes les formacions polítiques del consistori, una moció de rebuig a unes mesures
que segons l’Ajuntament “posaven en risc el dret dels
ciutadans a rebre una prestació sanitària de qualitat”.
Posteriorment, es va convocar les entitats i partits polítics del municipi per consensuar un manifest de rebuig

L’alcalde Ferran Estruch es va adreçar als ciutadans que omplien la plaça de la
Fira per explicar-los el contingut de la sessió informativa

als plans de la Generalitat. El manifest es va presentar
públicament el 10 d’agost en el decurs d’una assemblea
informativa que va omplir de gom a gom el saló de sessions de l’Ajuntament i la plaça de la Fira. L’alcalde Ferran
Estruch va explicar que les mesures que vol adoptar la
Generalitat "deixen la població de Cardona més desprotegida", atès que no té en compte la realitat del territori,
que passaria d’abastar una extensió de 142 quilòmetres
quadrats a 382.
L’alcalde va denunciar que els canvis afecten dos municipis amb un gran nombre de masies escampades, allunyades en més de 30 minuts del centre mèdic més proper,
amb una població força envellida i amb molts quilòmetres de camins rurals i zones amb deficències de cobertura
en geoposicionamnet per satèl.lit.

L’alcalde de Cardona demana al conseller de Salut que es replantegi els
canvis introduïts al servei d’urgències
Un cop coneguda la proposta de reestructuració del servei
d’ugències, l’Ajuntament de la vila, amb l’alcalde al capdavant, va fer saber al titular del Departament de Salut,
Boi Ruiz, i als representants territorials del Departament
el seu malestar, tant per la pràctica nul.litat d’informació
donada al respecte, com per la poca predisposició del Departament a debatre i negociar la proposta.
Així ho va fer saber l’alcalde Ferran Estruch al conseller
de Salut en la reunió que van mantenir a la seu de la
Conselleria.
L’alcalde, a més, va insistir al conseller que es replantegés les mesures anunciades i finalment aquestes van
ser mínimament modificades amb l’obertura del servei
d’urgències els caps de setmana i festius de 8 del matí
a 8 del vespre. L’alcalde va celebrar el canvi de postura
del Departament, però va recordar al conseller que la
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

voluntat de Cardona seguia sent la recuperació del servei
d’urgències tal i com es prestava fins al moment.
L’Ajuntament segueix defensant el servei d’urgències

Paral.lelament, el consistori cardoní, juntament amb la
Plataforma en defensa de la sanitat pública de Cardona,
ha continuat treballant per demostrar a la Generalitat
la necessitat de mantenir el servei d’urgències. A tal
efecte s’ha establert la celebració de reunions bimensulas
de seguiment de les urgències amb els reponsables
del Catsalut, l’ICS , el SEM i els ajuntaments afectats
(Cardona, Montmajor i Súria) i s’han reunit també en
successives ocasions amb els responsables del Departament
de Salut. Així mateix, l’Ajuntament ha posat a disposició
dels usuaris del CAP uns fulls d’incidències per millorar
el funcionament del servei d’urgències.

notícies

Cardona vol reforçar la cooperació amb d’altres
municipis i institucions
L’Ajuntament de Cardona
mantenir tres reunions
està decidit a potenciar les
de treball amb els seu resrelacions de cooperació
pectius equips els mesos
amb ajuntaments, consells
de juliol i octubre passats
per estudiar noves vies de
comarcals, organismes i
institucions del país per
col.laboració, entre les
tal de reforçar la presència
quals hi ha la realització de
de Cardona a nivell
sessions de treball periòdiinstitucional.
ques de regidors i tècnics
municipals en àrees com
L’objectiu d’aquesta política
d’obertura és explorar noves
Promoció Econòmica, Tufórmules de col.laboració
risme i Medi Ambient.
entre administracions que
Renovació junta Consorci
ajudin a millorar l’eficència
L’alcalde Ferran Estruch va rebre l’alcalde de Solsona David Rodríguez a
per al Medi Ambient
l’Ajuntament cardoní
de l’administració municipal
Seguint aquesta línia,
i permetin ampliar els serveis
l’alcalde
de
Cardona
va
presidir
el passat mes d’octubre
que es presten a la ciutadania.
la primera reunió del Consorci del Solsonès i Cardona
Fruit d’aquesta voluntat d’obertura l’alcalde, Ferran
per al Medi Ambient després de les últimes eleccions muEstruch, ha realitzat diverses reunions amb els alcaldes de
nicipals. Les tres institucions que integren el Consorci
Cardona, Solsona i Montmajor, els presidents del Consell
van manifestar a la vila ducal la seva voluntat de seguir
Comarcal del Solsonès i del Bages i amb representants de
sumant recursos i esforços per tal d’optimitzar la prestala Generalitat a la Catalunya Central.
ció de serveis que es donen als ciutadans.
Posteriorment, el mes de desembre passat, es va procedir
Col.laboració amb Solsona
a renovar la Junta General Ordinària del Consorci que
Les propostes més avançades en aquest apartat són les
va passar a presidir el president del Consell Comarcal del
que s’han tractat amb l’Ajuntament de Solsona, amb qui
Solsonès, amb Ferran Estruch a la segona vicepresidència
ja es van iniciar contactes de col.laboració en la passada
i l’alcalde solsoní, a la primera.
legislatura. Així, els alcaldes de Cardona i Solsona van

Convenis de col.laboració amb la Generalitat i el Consell
Conveni amb la Generalitat
L’Ajuntament de Cardona i la Generalitat han renovat el Conveni per al manteniment de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) Supramunicipal de Cardona,
Súria i Navàs. Val a dir, però, que la Generalitat ha
rebaixat les funcions assignades a l’OLH, la qual a
partir d’ara només podrà fer tasques d’informació i
assessorament en matèria d’habitatge. L’Ajuntament
va voler mantenir les competències de l’OLH per
oferir el millor servei als ciutadans i per formentar les polítiques d’habitatge al municipi. El canvi
d’orientació de la Generalitat amb relació a les
Oficines d’habitatge no permetrà ampliar els serveis

que oferien. Tot i això l’Ajuntament ha volgut mantenir l’OLH juntament amb Súria i Navàs.
Conveni amb el Consell Comarcal del Bages
L’Ajuntament de Cardona ha signat un conveni de
col.laboració amb el Consell Comarcal del Bages per
desenvolupar accions conjuntes de promoció turística a l’entorn del Parc Cultural de la Muntanya de Sal
i el Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central.
Tot i que el conveni no preveu la integració del Parc
Cultural de la Muntanya de Sal al Patronat del Parc
Geològic i Miner de la Catalunya Central, contribuirà a la difusió del patrimoni geològic i miner.
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Cardona finalitza amb èxit el Pla de barris
Cardona va �inalitzar durant l’any 2011 un dels projectes urbanístics de més envergadura que s’han
impulsat a la vila ducal al llarg de la seva història: el Projecte d’intervenció integral del nucli antic
Desenvolupat a partir de la Llei de
barris de la Generalitat, el Projecte
d’intervenció integral del nucli antic de
Cardona va néixer amb l’objectiu de
dinamitzar el centre històric de la vila,
modernitzant-ne els serveis, rehabilitant espais i vials i atorgant ajudes per
a la rehabilitació d’edificis particulars.
El Pla de barris de Cardona, dotat amb
un pressupost de 6,4 milions d’euros,
ha comportat la major inversió que
s’ha realitzat a l’espai públic de la vila
ducal en les últimes dècades.
L’Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya han finançat al 50% el
pressupost del Pla, d’acord amb el conveni signat, el 20
d’octubre de 2006, entre l’Ajuntament i la Generalitat.
En els 5 anys que ha durat el projecte s’han dut a terme
més d’una trentena d’actuacions urbanístiques i de dinamització socioecòmica. A través de l’Oficina del Nucli
Antic, que ha coordinat l’execució del projecte, s’ha
completat la construcció d’un nou equipament públic (la
nova Biblioteca municipal Marc de Cardona), restaurat 3
edificis històrics (Casal Graells, Escoles Escasany i Centre
Cívic/Casal de Joves) i espais públics emblemàtics com

són la plaça de la Fira de Dalt, plaça
del Vall, carrer Església i portal de
Sant Miquel.
A més, s’han atorgat 128 ajuts per
valor de 717.635 euros als propietaris
d’immobles del nucli antic destinats
a restaurar façanes i cobertes i millorar les instal.lacions comunes i
l’accessibilitat d’edificis.
El Projecte ha desenvolupat, també, actuacions de dinamització socioeconòmica, com la senyalització
turística i patrimonial del nucli antic,
el Pla de dinamització comercial o la
instal.lació de la xarxa wifi en determinats punts del nucli antic.
Obres completades l’any 2011

Durant l’any 2011, Cardona va completar el Projecte
d’intervenció integral del nucli antic amb la finalització
de les obres de rehabilitació del Centre Cívic/Casal de
Joves, la restauració del carrer Església i del camí del Pare
Etern, la recuperació de l’últim tram que es conservava
de la muralla i el portal de Sant Miquel i la rehabilitació
de les Escoles Escasany.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

El conseller Lluís Recoder visita Cardona per conèixer les obres
realitzades en el marc de la Llei de barris
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder,
va visitar Cardona el passat 28 d’octubre per avaluar la
finalització del Projecte d’intervenció del nucli antic.
L’alcalde Ferran Estruch i la corporació municipal van
rebre el conseller a qui acompanyaven Jordi Moltó, delegat
del govern a la Catalunya Central, i Mercè Tarradellas,
delegada dels Serveis Territorials del Departament de
Territori a la Catalunya Central. Després de signar el
llibre d’Or de l’Ajuntament, el conseller va visitar el
Centre Cívic, el carrer Església i el Casal Graells.
Pla de barris per a la Coromina

Aprofitant la visita, l’alcalde Ferran Estruch va manifestar
al conseller la voluntat de l’Ajuntament de tornar a presentar el Projecte de rehabilitació integral de la Coromina tan bon punt es torni a obrir la convocatòria d’ajuts.
8
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L’alcalde Ferran Estruch, acompanyat de la corporació municipal, va visitar les
obres del Pla de barris amb el conseller de Territori, Lluís Recoder, i Jordi Moltó,
delegat del govern a la Catalunya Central

notícies

Quadre d’actuacions del Pla de barris de Cardona (2006-2011)
PARTIDA

COST

PARTIDA

COST

- Urbanització plaça del Vall

340.287,96

- Aportació Escoles Escasany

- Urbanització Fira de Dalt

335.250,25

- Millores seu
Cardona Medieval

- Instal·lació jocs infantils
- Renovació xarxa BT aèries
- Acondicionament
espais urbans històrics

8.666,36
13.052,07
199.016,57

- Obres d’adequació espai
contenidors recollida selectiva

1.200,00

- Urbanització accés Cal Badia

139.217,88

- Centre Cívic / Casal Joves

414.517,32
39.351,68
1.055.202,53

- WIFI Nucli Antic

6.883,20

- Subministrament contenidors
recollida selectiva

1.720,57

- Instal·lació miralls carrers

1.875,49

- Rehabilitació portal
Sant Miquel

413.985,12

- Redacció projecte urbanització
perímetre Cal Badia

10.217,63

- Dinamització Socioeconòmica

222.300,47

- Restauració camí Pare Etern

61.586,39

- Oficina especial de
gestió del projecte integral

260.447,70

- Ajuts a la rehabilitació

1.544.475,49

- Aportació biblioteca

77.772,00

- Mobiliari biblioteca

292.124,04

- Restauració Palau Graells

985.547,27

- Millores vorera av.
Pau Casals
TOTAL

29.250,71
6.463.858,70

notícies

L’Ajuntament es veu obligat a renunciar a la construcció
del centre d’empreses
La manca de �inançament per dur a terme l’obra
impossibilita l’execució del projecte
L’Ajuntament de Cardona no tirarà endavant el projecte
de construcció del viver d’empreses per la impossibilitat
de fer front als costos econòmics que implica. El projecte
suposaria una inversió de més de 800.000 euros, dels
quals l’Ajuntament n’hauria d’aportar el 25%, mentre
que el 75% restant s’obtindria dels fons FEDER i la Diputació de Barcelona.
Amb aquest pla de finançament el consistori s’ha vist
obligat a aturar el projecte atès que no disposa dels fons
necessaris per sufragar el 25% del cost del projecte que li
pertocaria finançar.
A més, en aquests moments l’Ajuntament no pot contractar noves operacions de crèdit per finançar inversions
ja que, en tenir un estalvi net negatiu, la Generalitat no li
autoritzaria el crèdit.

Per altra banda, la construcció del viver d’empreses obligaria l’Ajuntament a avançar el cost total de les obres
(800.000 euros) i esperar el retorn de la subvenció durant
un termini mínim de 18 mesos.
L’alcalde de Cardona va reconèixer, en el moment de renunciar al viver d’empreses, que la situació econòmica de
l’Ajuntament feia inviable l’execució del projecte. A més,
va manifestar que Cardona pot impulsar l’emprenedoria
sense necessitat de gastar 800.000 euros en un nou edifici i, en aquest sentit, va apostar per invertir en els locals
existents al municipi o en equipaments municipals “als
quals es podria treure més rendiment”.
Així mateix, va recordar que ja existeixen centres similars
a Solsona, Manresa i Sant Joan de Vilatorrada i que, en
moments com els actuals, “cal ser molt curós” a l’hora
d’aprovar “segons quin tipus de despeses” i administrar
els recursos de la comunitat “amb la major prudència
possible”.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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L’Ajuntament inicia una campanya per obrir la Fundació
Cardona Històrica a la població
Cardona impulsa un nou programa de
mecenatge per augmentar la base social de la
Fundació Cardona Històrica
Obrir la Fundació Cardona Històrica (FCH) a tots els ciutadans de Cardona i ampliar-ne així la seva massa social
és l’objectiu principal del nou programa de mecenatge
que l’Ajuntament cardoní i la FCH han posat en marxa
recentment.
La voluntat de la campanya, que es va presentar el passat
mes de desembre als responsables del sector turístic del
municipi i a les entitats de la vila, és involucrar els ciutadans, les empreses i les entitats de la vila en la tasca de
promoció cultural i turística que porta a terme la FCH.
Campanya fes-te membre de la FCH
Per fer-ho, l’Ajuntament i la Fundació han engegat una
campanya de mecenatge destinada a ampliar la base
social de la FCH a través de la figura de membre de la
Fundació, que, per una aportació anual mínima de 30
euros, podrà gaudir d’entrades gratuïtes als equipaments
que gestiona la Fundació, així com de descomptes en les
activitats i productes que ofereix.
Per fer-se membre de la Fundació només cal omplir la
butlleta de col.laboració que es pot trobar al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, a l’Ajuntament de Cardona, a
l’Oficina de Turisme i al Centre Cardona Medieval.
A banda de la figura de membre de la Fundació, també es
potenciaran les figures de membre col.laborador i mem-

Imatge de l’accés dels visitants a la Mina Nieves, al Parc Cultural de
Muntanya de Sal de Cardona

bre protector per a aquelles modalitats de mecenatge més
estables i de més llarga durada o que suposin aportacions
econòmiques puntuals o extraordinàries.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol seguir
mantenint el vincle de la població amb el patrimoni
cultural de la vila i potenciar-ne la seva preservació i
difusió, a través de la Fundació Cardona Històrica.
L’Ajuntament confia que la iniciativa, que està destinada
tant a particulars com a empreses, compti amb un ampli
suport sobretot entre el sector turístic de la vila atesa la
incidència que la promoció del patrimoni cultural té en
l’activitat turística de Cardona.

La FCH tanca l’any 2011
fregant els 80.000 visitants
L’any 2011 la Fundació Cardona Històrica va rebre
un total de 79.843 persones que van visitar la vila de
Cardona a través dels espais i activitats que gestiona
i organitza la FCH.
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal va ser
l’element més visitat amb un total de 61.787 visites,
seguit del castell amb 11.606 i del Centre Cardona
Medieval amb 2.726.
Per altra banda, durant l’any 2011 la FCH va impulsar diverses activitats destinades a fomentar la
promoció i difusió del patrimoni cardoní amb un
total de 3.724 visitants.
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Un grup de visitants contemplant l’interior de la Muntanya de Sal de Cardona

fundació cardona històrica

Cardona reactivarà el Comitè Social de la Fundació
Cardona Històrica
La voluntat de l’Ajuntament és fer més participativa la gestió de la FCH
L’Ajuntament de Cardona està decidit a dinamitzar
el Comitè Social de la Fundació Cardona Històrica
amb l’objectiu que aquest òrgan assessor tingui una
major presència en la presa de decisions que afecten
la FCH i s’impliqui amb major mesura en la promoció econòmica i turística del municipi.
A tal efecte, l’Ajuntament i la FCH van convocar el
Comitè Social -integrat per representants dels establiments turístics, del Gremi d’Hostaleria del Bages,
de la UBIC, de l’AEC i del Museu de la Sal Josep
Arnau- per exposar-los la seva voluntat de fer més
participativa la gestió de la FCH. Durant la trobada,
l’alcalde, Ferran Estruch, i el regidor de Turisme,

Josep Tristany, van donar compte de les actuacions
dutes a terme per la FCH des de principi de la legislatura i van explicar algunes de les accions que es
volen emprendre en els propers mesos per ampliar
l’oferta cultural i turística, com són la creació d’un
aparador dels recursos turístics de la vila o la ubicació d’una botiga de productes de marxandatge de
Cardona a les instal.lacions del Parc Cultural de la
Muntaya de Sal.
Per la seva banda, els membres del Comitè Social van
aportar noves propostes com la creació de packs turístics amb descomptes o l’elaboració de noves rutes
turístiques enfocades a l’oci i al lleure.

La Regidoria de Turisme impulsa noves accions de promoció turística
Reunió amb la Direcció General de Turisme

L’alcalde, Ferran Estruch, i el tinent d’alcalde delegat
de Turisme, Josep Tristany, van mantenir el passat
mes de febrer una reunió amb la directora general
de Turisme, Marian Muro, per exposar-li les línies
estratègiques de l’Ajuntament en l’àmbit turístic.
L’Ajuntament va explicar a la directora general la
seva voluntat de fer de Cardona un punt de referència del turisme de salut i del patrimoni cultural.
Cardona és present a la �ira de turisme, Fitur

Per altra banda, Cardona va ser un dels municipis
catalans presents a la Feria Internacional de Turismo-Fitur celebrada el passat mes de gener a Madrid.

La presència de Cardona a Fitur responia a la seva
condició de finalista en l’edició del 2010 dels premis
Destins Turístics d’Excel.lència (EDEN) que concedeix la Unió Europea.
Sessió de treball amb el sector turístic de la vila

La Regidoria de Turisme va exposar el passat mes
d’octubre als responsables del sector turístic de la vila
algunes de les actuacions que preveu tirar endavant
en els propers mesos.
Entre aquestes destaquen el projecte de senyalització
direccional de Cardona i la creació de rutes de natura i salut pels entorns del municipi que permetin
ampliar l’oferta d’oci i turisme de Cardona.

S’obre al públic la casamata del castell
de Cardona
A finals del passsat any 2011 es va obrir al públic l’edifici de l’antic
polvorí del castell de Cardona, conegut com a casamata. La rehabilitació d’aquest espai emblemàtic de la fortalesa permetrà la seva
incorporació a les visites guiades que la FCH realitza al castell i ampliarà l’oferta cultural vinculada al patrimoni històric de Cardona.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Cardona realitza una trentena de millores de l’espai públic
La Regidoria de Via Pública de l’Ajuntament de Cardona ha realitzat una trentena d’intervencions de millora dels espais
públics i dels equipaments municipals entre els mesos de juny de 2011 i febrer de 2012. Les actuacions les ha dut a terme la
brigada municipal d’obres. Per al regidor de l’àrea, Sergi Ballesteros, aquests tipus d’intervencions seran prioritàries durant
la legislatura per tal de posar al dia l’estat de l’espai públic i dels edificis municipals de la vila
Treballs realitzats per la brigada d’obres

-Reposició de la vorera del camp de futbol municipal.
-Reparació del paviment a l’entorn de la parada de bus.
-Reparació de la junta de dilatació de la palanca de la Coromina.
-Trasllat i nova fonamentació d’una de les torres
d’il.luminació del camp de futbol de Cardona.
-Treballs diversos de reforma i manteniment dels edificis
de la Colònia dels Arquers, Colònia Manuela i Colònia
Aramburu consistent en reparació estructural, reparació de
cobertes i reparació de la xarxa interior de clavegueram.
-Col.locació de nous bancs i papereres i reparació i pintat
de bancs i papereres al nucli de Cardona i la Coromina.
-Reparació de la barana i divers equipament esportiu del
pavelló municipal.
- Col.locació de dos bancs a l’escola Joan de Palà.
Treballs realitzats per la brigada de jardineria

-Poda d’arbres a Cardona i la Coromina.

-Arranjament del parc de la carretera del Miracle.
-Arranjament de parc del Camí Nou.
-Neteja de la llera del riu al nucli urbà de la Coromina, des
del pont de Santa Bàrbara fins al pont del Rieral.
Treballs realitzats per la brigada de festes

-Preparació de la Festa Major, de la Fira de la Llenega, festes
de Nadal, Mercat de la Ganga d’hivern, preparació de Carnestoltes i muntatge i desmuntatge de diferents actes per a
les entitats del municipi.
Treballs realitzats per la brigada d’instal.lacions

-Renovació d’aproximadament 200 punts de llum, consistent en canvi dels equips i bombetes.
-Instal.lació de l’enllumenat de Nadal al nucli urbà de Cardona i de la Coromina.
-Arranjament del dipòsit de gasoil de l’escola Mare de Déu
del Patrocini.
-Suport a les fires i festes.

S’ha reposat la vorera de la carretera de la Mina a l’altura del camp de futbol
municipal

S’ha adequat el parc de la carretera del Miracle

S’ha netejat la llera del riu al nucli de la Coromina

S’ha reparat el paviment a l’entorn de la parada de bus
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La Generalitat començarà aquest any la restauració de la
coberta de la col.legiata
El Departament de Cultura de la Generalitat realitzarà enguany
les obres de restauració de la coberta i les voltes de la col.legiata
de Sant Vicenç. L’actuació permetrà eliminar les filtracions
d’aigua que s’havien detectat al sostre del temple i evitarà els
despreniments de sorres i pedres que s’hi havien produït.
L’alcalde, Ferran Estruch, que va plantejar des del primer
moment la necessitat que la Generalitat i el Departament incloguessin aquestes obres com a prioritàries per a aquest any
2012, ha valorat molt positivament la decisió de la Generalitat.
Està previst que les obres, que tenen un pressupost de 324.881
euros i un termini d’execució de 8 mesos, s’iniciïn en els propers mesos.

L’alcalde, Ferran Estruch, visitant la col.legiata amb el subdirector
general de Patrimoni Arquitectònic, Josep Manuel Rueda, i el director
del Museu d’Història de Catalunya, Agustí Alcoberro

Cardona torna a obrir les
portes de la piscina coberta
del Vilar Rural

L’Ajuntament activa una
campanya de control de la
població de coloms

L’Ajuntament de Cardona va renovar el passat
mes d’octubre el conveni amb el Grup Serhs
per garantir la continuïtat del servei de piscina
coberta a les instal.lacions del complex del Vilar
Rural.
La decisió va permetre mantenir un servei que,
des que es va posar en marxa ara fa dos anys, ha
tingut molt bona acollida entre la població. El
consistori va haver de fer un esforç pressupostari
important per l’ús de les instal.lacions que durant la temporada han estat obertes els dilluns
i els dijous de 9:00 a 21 hores i els divendres
de les 9:00 a les 17:00 hores. L’Ajuntament va
mantenir, també, les activitats esportives com
els cursets de natació i d’aiguagym i, a més, va
ampliar l’oferta amb activitats per a joves.

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament
va iniciar a principis d’any una campanya per
controlar la població de coloms del municipi
amb l’objectiu de reduir les molèsties, la brutícia
i els danys al patrimoni que ocasionen aquests
animals.
La campanya s’allargarà fins a l’estiu i consisteix
en la instal.lació de tres gàbies (dues a Cardona
i una a la Coromina) que permeten capturar els
coloms sense fer-los mal. Segons han explicat
els tècnics encarregats de l’operatiu, es preveu
reduir el nombre de coloms a un nivell que minimitzi significativament les molèsties que causen. Es calcula que a principsi d’any la població
d’aquests animals a la vila de Cardona ascendia
a més de mig miler d’exemplars.

La nevada del mes de febrer obliga a activar el Pla de protecció civil
L’Ajuntament de Cardona va haver d’activar el Pla de
protecció civil per nevades a causa de l’episodi de neu i
fred que va afectar la vila els dies 2 i 3 de febrer.
L’operatiu es va posar en marxa de matinada en el moment que va començar a nevar amb intensitat. A més
del treballs de neteja dels carrer i estesa de sal per les
principals vies de circulació, el Pla de protecció civil va

coordinar les tasques per garantir la seguretat ciutadana.
El Pla estava coordinat per la regidora de Protecció civil,
Maite Barrera, i comptava amb els efectius de la Policia
Local, la brigada municipal, i els voluntaris de Protecció
Civil i Creu Roja. L’Ajuntament agraeix la col.laboració
ciutadana i la feina dels membres del dispositiu de Protecció Civil per fer front a l’episodi de nevada.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Es repara el ferm i el traçat
del camí de Bolsegura

S’actua sobre la coberta de
l’església de Sant Miquel

L’Ajuntament de Cardona i el Consell Comarcal del Bages van dur a terme a principis d’any
les obres d’adequació del camí de Bolsegura
que han permès millorar la seguretat i la mobilitat del vial, i facilitaran l’accés dels vehicles
d’emergència en aquesta zona del municipi.
El projecte, redactat i executat pel Consell, va
servir per anivellar el ferm, reforçar talussos i
eixamplar diversos trams del camí. Les obres es
van excutar en el termini de tres setmanes sobre
els 3,5 quilometres de camí que van de l’estació
de servei de la Coromina fins a Bolsegura.
L’actuació ha suposat una inversió de 60.467
euros que han finançat el Consell (56.524
euros) i l’Ajuntament (3.943 euros). A més es
van instal.lar 52 metres de tanca protectora i la
senyalització viària corresponent.

La passada tardor es van dur a terme els treballs
de millora de la coberta de l’església de Sant Miquel per tal d’eliminar les filtracions d’aigua que
en malmetien l’estat .
Els treballs de reparació van consistir en el sanejament de la coberta del temple i dels canals
de desguàs, a més de la instal.lació d’un nou
baixant d’aigües pluvials al costat nord-oest de
l’edifici.
L’execució de les obres, que van tenir un
pressupost de 20.000 euros, va ser possible
gràcies al conveni de col.laboració signat entre
l’Ajuntament de Cardona, la parròquia i la Diputació de Barcelona. L’organisme provincial es
va fer càrrec del total dels costos de l’obra segons
s’estipulava en el conveni signat entre les tres
parts.

L’alcalde de Cardona i la regidora de la Coromina visiten les obres
del camí de Bolsegura amb els tècnics del Consell

Les obres a la coberta de l’església de Sant Miquel han permès
solucionar els problemes de filtracions d’aigua

Millores a l’accés a la plaça de les
Escoles Escasany
L’Ajuntament de Cardona ha pavimentat el tram més inclinat
del camí d’accés a la plaça de les Escoles Escasany per tal de
millorar la seguretat dels vianants i garantir el bon manteniment del vial.
Les obres han consistit en la superposició d’una llosa de formigó que, a més d’anivellar el ferm, evitarà l’acumulació de
pedres i terres al camí. El tram pavimentat té uns 30 metres
de longitud per 1’5 d’amplada, amb alguns esgalons en la part
més inclinada. L’actuació forma part de les millores incloses
en el Projecte de restauració de les Escoles Escasany.
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Santa Bàrbara recorda els
miners de Cardona
L’alcalde, Ferran Estruch recorda l’esforç de les
famílies mineres de Cardona per assolir un futur
ple d’esperança i posa d’exemple el seu valor de
superació per afrontar l’actual situació de crisi
que viu el país
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal va acollir el passat 4 de desembre l’acte d’homenatge als miners i a les
seves famílies amb motiu de la festa patronímica de Santa
Bàrbara. Els actes van començar a les 11:30 del matí amb
l’encesa de la flama del memorial als miners morts de
Cardona i l’ofrena floral al monument al miner de Cardona.
L’alcalde, Ferran Estruch, va presidir l’homentage, acompanyat de la corporació municipal, dels representants
de la direcció i dels treballadors de les empreses Ercros i
Salinera de Cardona. Un cop feta l’ofrena floral, es van
llançar 77 salves d’honor en memòria dels miners que van
morir a la mina.
La celebració va finalitzar amb una visita a l’exposició
"Memòria de les Dones de les Colònies de Cardona" que
s’ha instal.lat de forma permanent a la nova cafeteria del
Parc Cultural de la Muntanya de Sal.

L’acte institucional de Santa Bàrbara es va celebrar davant el monument al
miner de Cardona i va aplegar un gran nombre de cardonins i cardonines

La nova cafeteria del Parc Cultural de la Muntanya de Sal acull l’exposició
permanent dedicada a les dones de les colònies de Cardona

L’Ajuntament aposta pel Cicle de Música Sacra de Cardona
La col.legiata de Sant Vicenç de Cardona va
acollir durant la passada Setmana Santa la
vuitena edició edició del Cicle de Musica
Sacra
Tot i que l’actual conjuntura econòmica va obligar el consistori a reduir considerablement la seva
aportació econòmica al Cicle, que va passar de tres
a dos concerts, l’alcalde, Ferran Estruch, va destacar
l’esforç realitzat per garantir-ne la seva continuïtat.
Com a novetat d’enguany va destacar la participació
del Grup Coral de l’Escola Municipal de Música de
Cardona "Musicant" en un dels concerts, actuant
al costat del Cor Infantil Amics de la Unió i sota
la direcció del mestre Josep Vila i Jover. El segon
concert del Cicle el van protagonitzar les formacions
Ensemble Vocal O Vos Omnes, sota la direcció de
Xavier Pastrana, i la formació instrumental Vespres

El Grup Coral de "Musicant" actuant al costat del Cor Amics de la Unió

d’Arnadí, dirigida per Daniel Espasa. El Cicle, que
en l’edició d’enguany va superar els cent espectadors
en cada un dels dos concerts, es consolida com un
dels certamens musicals de referència en aquestes
dates.

Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

15

notícies

L’Ajuntament crea un nou programa de dinamització
cultural de la vila
La Regidoria de Cultura crea el programa “el taller” que organitza 12 cursos oberts a tota la
ciutadania i dedicats a la cultura i a l’oci
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Cardona ha impulsat la creació d’un
nou programa d’activitats d’oci i cultura
amb la voluntat d’ampliar i dinamitzar
l’oferta cultural de la vila.
La iniciativa, que porta per nom "el
taller", s’adreça a tots els veïns i veïnes
de Cardona i va arrencar amb un primer
bloc de tallers i activitats que es va dur a
terme durant els mesos de gener i març
de 2012.
La bona acollida d’aquesta iniciativa,
amb gairebé un centenar d’inscripcions
en el primer bloc, ha fet que s’hagi preparat un segon bloc d’activitats que s’està
duent a terme durant els mesos d’abril,
maig i juny.
El primer bloc d’activitats va constar
d’un total de 6 activitats: un curs introductori a la fotografia digital, un taller de
restauració de mobles i objectes antics,
un curs d’elaboració de pastissos, un
taller d’iniciació al tast de vins, un de
patchwork creatiu i un de gralla. El segon
bloc d’“el taller” inclou 9 tallers relacionats amb el món de la cuina, l’artesania,
la història o la fotografia. Les activitats
s’han dut a terme en diferents espais de
la vila com les Escoles Escasany, l’escola
Mare de Déu del Carme, l’escola Joan de
Palà o la sala polivalent de la Biblioteca.

Els participants al taller de fotografia a la sala polivalent de la Biblioteca municipal

Èxit rotund de participació
Dels 12 cursos de què han
constat els dos blocs del taller de cultura, la meitat han
omplert totes les places disponibles. A més, un total de
208 persones s’han inscrit en
algun dels cursos, una xifra

Imatge del taller de patchwork realitzat a l’escola Joan de Palà de la Coromina
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que evidencia la bona acollida
que ha tingut la iniciativa. Així,
al primer bloc d’“el taller” s’hi
van apuntar un total de 85 persones, mentre que en el segon la
xifra ha augmentat fins a les 123
persones apuntades.

El taller de tast de vins a la sala polivalent va ser un dels més participats

notícies

Cardona rememora el 300 aniversari del Setge de 1711
amb la mirada posada en el 2014
El conseller de Cultura referma, en la
commemoració del setge de 1711, la voluntat
de la Generalitat de donar a Cardona el
protagonisme que es mereix en els actes
commemoratius del 1714
Cardona va celebrar el passat 17 de desembre els actes
de commemoració del 300 aniversari de la victòria del
setge de 1711. Per rememorar aquell destacat episodi de
la història de la vila l’Ajuntament cardoní va organitzar,
amb la col.laboració del Museu d’Història de Catalunya i
el Departament de Cultura, una intensa jornada commemorativa que van presidir l’alcalde, Ferran Estruch, i el
conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell.
Els actes van començar a les 12 del migdia al castell de
Cardona on l’alcalde, Ferran Estruch, va rebre el conseller
de Cultura, el delegat del Govern a la Catalunya Central,
Jordi Moltó, la directora dels Serveis Territorials de Cultura, M. Àngels Blasco, el director el Museu d’Història de
Catalunya, Agustí Alcoberro, l’alcalde de Solsona, David
Rodríguez, i la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Adriana Delgado, a banda d’una àmplia representació política i institucional de la Catalunya central.

Les autoritats presents a l’acte van visitar el complex del castell de Cardona

escenificat del Setge de 1711, realitzat expressament per a
l’ocasió. Un cop acabada la representació, es va inaugurar
l’edifici de la casamata, la restauració del qual ha permès
fer-lo visitable. Els actes van finalitzar amb una ofrena
floral i unes salves d’honor en homenatge als defensors
del castell de Cardona als peus del baluard de Sant
Llorenç. El Cant dels Segadors, interpretat per la Banda
de Música de Cardona, va posar punt i final a l’acte
Divulgació de la història del Setge de 1711

L’activitat entorn a la commemoració del Setge de 1711
es va completar amb una conferència que l’historiador
Francesc Serra va pronunciar a la casamata i un concert
de música barroca a càrrec del Trio Virelais a la col.legiata
de Sant Vicenç.
A més, l’endemà diumenge, l’Associació Cultural 18 de
Setembre es va sumar als actes commemoratius organitzant diverses activitats per commemorar els 300 anys del
Setge de 1711.

L’alcalde de Cardona durant el seu discurs acompanyat del conseller de Cultura
i del director del Museu d’Història de Catalunya

La comitiva va visitar el complex del castell de Cardona
posant especial atenció a les obres de restauració
del baluard de Santa Maria i la poterna de l’arxiduc
i a continuació s’encaminà cap a la col.legiata de
Sant Vicenç. Un cop al temple, es va realitzar l’acte
institucional de la jornada amb els discursos del director
del Museu d’Història de Catalunya, Agustí Alcoberro,
del conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i de l’alcalde
Ferran Estruch. Seguidament es va dur a terme el relat

Imatge de la representació del Setge de 1711 a càrrec de Salvador Campos
amb l’acompanyament musical de Jordi Reguant
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Cicle Espais: Cardona engega una nova aposta cultural
Oferir noves alternatives culturals i d’oci i fer-ho a les places, carrers i indrets singulars de la vila és
l’objectiu del Cicle Espais de Cardona que es va estrenar amb notable èxit de públic l’estiu passat
El cicle, una iniciativa dels
Amics de la Cultura de Cardona i la Regidoria de Cultura,
va estrenar-se amb un concert
de jazz de la Dani Pérez Band,
acompanyat d’un tast de vins
i una degustació de tapes
elaborades pel cuiner cardoní
David Guitart.
Les activitats es van completar
amb l’estrena del making of
del lipdub de la Salut que la
fundació SHE va enregistrar
a Cardona, i amb dues nits
temàtiques dedicades al cinema i a la poesia. La bona
resposta de públic ha fet que l’Ajuntament i els Amics de
la Cultura de Cardona preparin una nova edició del cicle
per a aquest estiu.

Activitats a l’interior de la
Muntanya de Sal

La nova edició del Cicle Espais
s’ampliarà als mesos de juliol
i agost, i malgrat que el programa definitiu s’està acabant
d’enllestir, presentarà força
novetats i nous al.licients per
gaudir d’activitats culturals a
la vila de Cardona.
Entre les propostes més innovadores que presenta la segona edició del cicle destaquen
l’organització d’un espectacle
de música i dansa a l’interior de la Muntanya de Sal de
Cardona i un maridatge gastrònomic i musical que es podrà veure en algun dels espais més emblemàtics del nucli
antic de la vila.

L’església de Sant Miquel acollirà una nova edició del
concert d’estiu
L’ Acadèmia 1750 va actuar el passat 29 de juliol
en el primer concert d’estiu de Cardona que va
servir per recaptar fons per a la rehabilitació de
la façana de l’església parroquial
El concert d’estiu a l’església de Sant Miquel va ser una
inciativa conjunta de l’Ajuntament de Cardona, la Fundació Vila Medieval i la parròquia de Cardona amb la
col.laboració dels Amics de la Música i les Arts Escèniques de la Catalunya central (AMARESC)
L’èxit de la primera edició, que va omplir de públic
l’església de Sant Miquel i va permetre recaptar prop
de 3.500 euros, ha fet que els impulsors de la iniciativa
hagin acordat repetir l’experiència aquest proper estiu.
L’Ajuntament espera, així, continuar apostant per una
oferta cultural, diversa i de qualitat amb la voluntat
d’acostar la cultura al territori i portar a la vila produccions
musicals de prestigi.
El concert recapta fons per a la façana de l’església

El concert que el passat 29 de juliol va oferir l’Orquestra
Festival de Torroella de Montgrí-Acadèmia 1750 va servir
18

Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

L’alcalde, Ferran Estruch, va presentar el Concert de l’Acadèmia 1750
acompanyat de mossèn Antoni Guixé, Ovidi Cobacho i Oriol Perez Treviño

per recaptar fons per a la retauració de la façana del temple parroquial de Cardona. La intervenció ha de servir
per aturar el desgast de la pedra i millorar la imatge general de la portalada. Els serveis tècnics municipals estan
avaluant l’abast i els costos que suposarà l’actuació.

notícies

La Comissió de Festa Major amplia la participació a les
entitats de la vila
La Comissió no s’atura i comença les reunions
per als preparatius de la Festa Major 2012
L’Ajuntament de Cardona vol ampliar la participació a la
Comissió de Festa Major amb l’objectiu que aquest òrgan
ampliï la seva representativitat i s’enriqueixi el debat i les
propostes relacionades amb la festa gran de la vila. Aquest
és l’objectiu de l’Ajuntament i de la Comissió i que, de
moment, s’ha traduït amb la incorporació de la Confraria de la Mare de Déu del Patrocini i del col.lectiu Vinga
Vicenç a la Comissió. La voluntat del consistori és obrir
la Comissió a la participació de totes aquelles persones o
entitats que en vulguin formar part.

Festa Major 2011

Festa Major 2011

La Festa Major 2011 es va desenvolupar amb una notable
participació de públic i amb una valoració molt positiva
malgrat l’obligada contenció de la despesa a causa de la
situació econòmica actual.
Ajuntament i Comissió van acordar reduir la despesa,
mantenint els actes centrals de la festa cardonina i potenciant-ne el vessant festiu i tradicional. Aquestes mesures
van permetre reduir el pressupost en uns 30.000 euros
respecte a l’edició de l’any 2010, un esforç que tant
l’Ajuntament com la Comissió volen seguir mantenint de
cara a la propera Festa Major

Festa Major 2011

La Fira Medieval 2012 apostarà per la promoció
econòmica de la vila
La Fira reduirà prop d’un 20% el seu pressupost
per assegurar-ne la seva viabilitat
Donar un nou impuls a la Fira Medieval / Festa de la Sal
per reforçar el seu potencial econòmic és el principal objectiu de l’edició d’enguany de la Fira Medieval.
L’Ajuntament i la Comissió de Fira han apostat per reforçar la presència del comerç local a la Fira, dinamitzant
i ampliant els espectacles i les activitats de carrer. Amb
aquest enfocament es vol potenciar el retorn econòmic
que la Fira pot generar per al municipi sense perdre el valor històric i patrimonial de la mostra. Així, i com a novetat d’enguany, s’estudia la possibilitat d’oferir als visitants
un punt específic per donar a conèixer el producte local i
de proximitat de Cardona, a banda d’ampliar la participació del comerç local al certamen. La Fira Medieval/Festa
de la Sal 2012 se celebrarà els propers dies 2 i 3 de juny

Fira Medieval 2011

i reduirà el seu pressupost en aproximadament un 20%
respecte a l’edició de l’any passat.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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La Fira de la Llenega omple Cardona de boletaires
La Fira de la Llenega manté el seu poder de
convocatòria i omple la vila de bolets i boletaires
Tot i que la passada temporada de bolets no va ser de les
millors que es recorden, la Fira de la Llenega de Cardona
va viure una de les edicions més multitudinàries dels
últims anys amb els carrers i les places del nucli antic
plens de gom a gom.
La Fira va reunir una àmplia oferta de parades de bolets i
de productes artesanals alimentaris a més de la degustació
de plats cuinats amb llenegues preparats pels restaurants
del municipi.
Un any més, la Fira va tenir un concurs de llenegues -en què
es premiava la més gran i la més original- i un de conserves,
a més de l’exposició de bolets organitzada per l’Agrupació
Micològica Berguedana. A banda de les parades d'artesania,
els comerços de la UBIC van treure els seus productes al
carrer per ampliar l’oferta comercial del certamen i el grup
Salabror de Mar va oferir un concert d’havaneres. Els més
petits també van gaudir de la Fira gràcies al concurs infantil
de buscar bolets i un espectacle infantil.

La passada edició de la Fira de la Llenega va ser de les més concorregudes
dels últims anys

Cardona manté vives les seves
tradicions
La vila de Cardona continua mantenint la força de les
seves tradicions gràcies a la bona resposta de públic i a
la implicació del teixit associatiu en l’organització de les
festes i celebracions típiques de la vila.
Com cada any, Cardona ha tingut un calendari festiu ple
d’actes amb la Festa Major com a principal celebració,
però amb d’altres festes d’interès notable com la Festa Major de la Coromina, les festes dels barris, la Festa Major
del Castell, l’Aplec del 18 de setembre o les Caramelles.
La Coromina va viure intensament la seva Festa Major
2011 que va oferir un complet programa d’activitats per a
tots els gustos i edats. La Comissió de Festes de la Coromina va mantenir els principals atractius de la festa, que va
començar el divendres 19 d’agost i que va incloure teatre,
concerts, balls de nit, passacarrers, correfoc i animacions
infantils entre d’altres activitats.
Com cada any els veïns es van bolcar en la festa que s’ha
convertit en un espai de retrobament entre totes aquelles
persones que mantenen els vincles afectius amb la Coromina. Diumenge al matí es va celebrar el tradicional ofici
solemne i es va arribar al punt culminant de la festa amb
un espectacular piromusical. Enguany, la música del piromusical incloïa cançons populars dels anys 80 i 90 i va ser
seguit per un gran nombre d’espectadors.
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Festa Major de la Coromina 2011

Caramelles 2012

Imatge: Modesto Herrera Abarca

opinió
Aida Molner

Ens en sortirem, n’estem convençuts
Gairebé farà un any que vam entrar al govern i, malgrat el
context de crisi actual, hem pogut fer petites accions al nostre municipi. Ara és el moment de les petites grans coses,
d’estar al costat de la gent i de solucionar en la mesura del
possible totes les preocupacions del habitants de la nostra
vila, que són en definitiva el valor més preuat que té el
nostre poble.
Ningú no ens va dir que fos fàcil governar un poble, però
amb esforç, rigor i responsabilitat estem convençuts que
ens en sortirem.
Una de les primeres prioritats que teníem com a equip
de govern era solucionar els problemes de tresoreria. No
ens podíem quedar de braços plegats quan l’Ajuntament
pagava a 14 mesos i, per tant, havíem d’esmerçar tots els
esforços per poder fer front a la situació de liquiditat, ja
que les nostres petites i mitjanes empreses es veien molt
perjudicades. D’aquesta manera, vam elaborar un pla de sanejament que ens permetria poder anar pagant les factures
sense que els serveis de l’Ajuntament es veiessin afectats.
És cert que hem de ser conscients de la situació econòmica de l’Ajuntament i per això vam ser molt transparents
explicant a la població l’estat econòmic. Però amb això no

Per Cardona, amb rigor i valentia
Des del grup de CiU, agraïm de tot cor la confiança que
molts cardonins ens vau donar a les darreres eleccions
municipals i no oblidem el compromís adquirit de seguir
treballant per Cardona. El nostre equip s’ha renovat amb
la incorporació de la Rosa Ruiz, després de la renúncia al
càrrec d’en Josep Maria Sala, a qui donem les gràcies per
la seva fructífera dedicació al capdavant del govern municipal durant els darrers 12 anys.
L’Ajuntament de Cardona fa molts anys que té dificultats
econòmiques, que han passat de ser molt greus a precàries.
Amb els governs de CiU, la situació sempre ha evolucionat
a millor, però encara no s’havia aconseguit una situació
còmoda quan la crisi global ens ha tornat a sacsejar. Afortunadament, abans que això passés, es van buscar i aprofitar
totes les oportunitats de millorar els nostres equipaments i
augmentar l’activitat econòmica, i avui tenim una Cardona
més preparada per encarar el futur. És per això que no val a
badar. En aquest mandat, nosaltres ja vàrem dir que l’única
nova inversió possible en equipaments, i que ens marcàvem
com a prioritat, era la del camp de futbol, que podríem
aconseguir per al 2013. Teníem encara equipaments acabant-se de construir i finançament per fer els pisos tutelats
i el viver d’empreses, i estàvem disposats a seguir treballant
en la nostra aposta pel futur de Cardona.

Portaveu ERC

volem dir que es paralitzi el poble, sinó que a partir d’aquí
podem començar a caminar ja que sabem d’on partim i
cap a on volem anar. De res serveix començar a emprendre
accions si obviem la situació anterior.
Ara, tot just fa uns dies, en compliment del que va resoldre
el Ministeri d’Economia, vam aprovar un pla d’ajust a deu
anys per retornar el préstec de més de dos milions d’euros
que fa referència al deute de l’Ajuntament de Cardona enfront de proveïdors a data desembre 2011. Malgrat la forma
en què el Ministeri ho ha dut a terme i el poc temps per
elaborar aquest pla, des de l’Ajuntament considerem que
serà una injecció econòmica important per a la vila i que
esperem que sigui una reactivació per a moltes empreses.
A partir d’ara hem de continuar treballant i estudiant al
màxim la despesa per poder complir amb els pagaments
i alhora poder desenvolupar cadascun dels serveis que
presta l’Ajuntament adequadament. Seguirem potenciant
el manteniment dels espais públics, potenciarem les iniciatives empresarials i culturals de la vila i, en definitiva,
escoltarem i ens posarem al costat de la gent com sempre
hem intentat fer, ja que res no tindria sentit si no comprenem la nostra gent.

Cloti Farràs
Portaveu CiU

Ara, ERC ha agafat el relleu. La situació econòmica global
no és favorable i, per això, cal esforçar-se més que mai.
L’austeritat i el rigor són imprescindibles. No n’hi ha
prou amb les “petites - grans coses”a què es refereix sovint
el nostre alcalde. Cal marcar-se un objectiu clar que ha
de portar a orientar l’acció de govern cap a la promoció
econòmica de Cardona, cal aconseguir importar talent,
fomentar l’emprenedoria i noves activitats econòmiques,
dinamitzar el turisme i el comerç local i totes les actuacions destinades a crear ocupació. El govern d’ ERC,
des del nostre punt de vista, no ha començat amb bon
peu. Va rebutjar la subvenció, ja atorgada, de 612.000€
per construir un viver d’empreses, emparant-se en la por
de no poder pagar i no aconseguir els 204.000€ que hi
havia d’aportar l’Ajuntament. No sabem quan tornarem a
tenir una oportunitat semblant, però hem d’esforçar-nos
a trobar solucions alternatives i recordar que som gent
valenta i lluitadora. Cardona sempre se n’ha sortit i no
podem defallir.
Els temps de crisi també poden ser temps d’oportunitats.
Cardona ha de seguir sent un referent de superació i eficiència. Sabem què és el treball i el sacrifici i ens hem de
creure que som capaços d’innovar i aconseguir tot allò
que ens proposem
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Jordi Casas
Portaveu PSC

Temps difícils
Ha passat quasi bé un any des de les darreres eleccions municipals. La voluntat del poble de Cardona va dictaminar
un canvi de l’equip de govern en el nostre ajuntament; i
per primera vegada, des que es va instaurar la democràcia,
la vila de Cardona serà dirigida en minoria dintre el Ple
de la corporació municipal.
Vull destacar aquest fet per la importància que atorga al
nostre grup municipal. Si que és veritat que els resultats
electorals no van ser els esperats i es van perdre regidors
respecte a l’anterior legislatura, però ara el nostre “pes
polític” ha augmentat i és determinant en la presa de
decisions.
El nostre posicionament com a grup municipal és realitzar una oposició constructiva, de diàleg , de participació i
de consens, per tal d’arribar a acords per impulsar i dinamitzar els diferents àmbits de la societat cardonina.
El planejament urbanístic, potenciar l’economia local,
la problemàtica de l’atur, la millora de les instal.lacions
esportives, la manca d’aparcaments, l’arranjament de
carrers urbans en mal estat, la Coromina, la promoció
econòmica i turística de Cardona, etc. són temes que cal
prioritzar i, entre tots, trobar-hi solucions. La situació de
crisi que ja es vivia el maig del 2011 s’ha agreujat per les
constants reformes i retallades que ens vénen manades
tant des del Govern central com des de la Generalitat.

L’administració local no és aliena a aquests fets i moltes
de les competències i serveis que s’havien derivat als ajuntaments costarà de mantenir-los.
Ara, cal centrar-nos en la situació econòmica actual de
l’Ajuntament de Cardona que sota l’aparent equilibri
econòmic de les darreres legislatures, que han estat unes
de les més productives a l’hora de realitzar grans inversions, s’ha descuidat en l’economia diària de la despesa
corrent. És a dir, hem gastat més del que hem ingressat
i, per tant, el tancament pressupostari del darrer any ha
estat en negatiu. A més, moltes són les factures pendents
de pagament a proveïdors.
Amb aquest escenari, s’ha aprovat un pla de sanejament
per subsanar aquest dèficit i un pla d’ajust, imposat pel
Govern central, per tal de pagar els proveïdors. Això marcarà en gran mesura tota aquesta legislatura i hipotecarà
les properes. Serà complicat realitzar les promeses de la
campanya electoral i es veurà molt limitat el capítol de les
futures inversions.
Des del Grup Municipal Socialista volem traslladar un
missatge d’optimisme, partint del treball, de la responsabilitat i de la implicació en l’únic objectiu de tirar endavant el poble de Cardona. Són temps difícils, però ens en
sortirem.

entitats

Pere Marsinyach es
proclama campió
d’Espanya juvenil
El patinador cardoní segueix ampliant la seva
col.lecció de medalles
Pere Marsinyach, patinador del Foment Cardoní, es
va proclamar campió d’Espanya juvenil de patinatge
artístic en imposar-se al campionat estatal que es va
celebrar a Madrid l’estiu passat.
Durant els dos dies de competició, Marsinyach va
exhibir un molt bon nivell, especialment en l’última
prova de la competició, on la seva bona actuació va ser
determinant per a la consecució del títol de campió
d’Espanya.
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Pere Marsinyach al capdamunt del podi

entitats

La Fundació SHE celebra la segona Jornada de Salut fent
un lipdub amb la participació de 400 nens i nenes
Cardona s’omple de música i color per celebrar la segona Jornada de Salut de la Fundació SHE
Més de 400 nens i nenes van protagonitzar el passat 29
de juliol el lipdub de la salut que es va enregistrar a Cardona per promoure els hàbits de vida saludables i la bona
alimentació des de la infància. La iniciativa, impulsada
per la Fundació SHE que presideix el Dr. Valentí Fuster,
formava part de la segona edició de la Jornada de Salut
que la Fundació organitza a la vila i va ser tot un èxit de
participació i organització.
Durant tot el matí els nens i nenes de les escoles cardonines, juntament amb escolars de Súria, Sant Joan de Vilatorrada i Solsona, van córrer, saltar i ballar pels diferents
escenaris per on transcorria al gravació del lipdub al so
de la cançó Moving, del grup Macaco, que el grup cardoní
Backstage va versionar expressament per a l’ocasió. A la
Jornada hi van participar també els populars personatges
de Barri Sèsam que col.laboren amb la Fundació SHE per
promoure els hàbits de vida saludables. La Segona Jornada SHE va comptar amb la col.laboració de l’Ajuntament
de Cardona i la Fundació Port Aventura, a més de la
implicació d’un gran nombre d’entitats i associacions
de Cardona, com el gimnàs Daina, l’empresa audiovisual E2S Produccions, el grup de teatre El Traspunt i les
Bruixes de Cardona.
Presenten el Programa Fifty-Fifty

El passat mes de març es va posar en marxa la fase inicial
del Programa Fifty-Fifty, impulsat per la Fundació SHE i

El lipdub de la salut va omplir Cardona de color i de festa

l’Ajuntament de Cardona amb l’objectiu de promoure els
hàbits de vida saludables per prevenir les malalties cardiovasculars entre la població de 25 a 50 anys. El programa es
desenvolupa, en la seva fase pilot, a la vila ducal i compta
ja amb una vuitantena de persones inscrites.
Per tirar endavant el projecte s’ha constiuït un grup
de treball format per l’Ajuntament, la fundació SHE i
altres col.laboradors relacionats amb el món de la salut
i l’esport. Marta Vilanova, professora de Salut Comunitària a la Universitat de Girona i membre del grup de
treball, va presentar el projecte el passat mes de març.

L’IREC celebra el 20è aniversari de la seva fundació
El Centre Cardona Medieval s’omple per acollir l’acte de celebració dels 20 anys de l’entitat
L’Institut de Recerques Envers la Cultura (IREC) de Cardona va
celebrar el passat 3 de desembre el seu 20è aniversari. Per celebrar-lo, l’entitat, dedicada a la recerca científica, va organitzar un
acte commemoratiu al Centre Cardona Medieval.
L’acte va comptar amb un repàs de l’activitat investigadora que
l’IREC ha dut a terme des de la seva fundació el juliol de 1991.
L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va presidir l’acte i el prehistoriador i membre de l’IREC Alfons Fíguls va pronunciar la
conferència "La importància de la Vall Salina de Cardona en el
context de l’arqueologia de la sal".
L’Institut de Recerques Envers la Cultura ha destacat especialment pel seu interès en l’estudi dels jaciments arqueològics a
l’entorn de la vall Salina de Cardona

Alfons Fíguls va parlar sobre la vall Salina i l’arqueologia de la sal
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Reconeixement per a la Federació d’Agroturisme de les
Comarques d’Interior
La Federació d’Agroturisme de les Comarques
d’Interior rep la Placa d’Honor del Turisme
La Federació d’Agroturisme de les Comarques d’Interior
(FACI), amb seu al municipi de Cardona, va rebre el
passat mes de desembre la Placa d’Honor del Turisme
que atorga el Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
El president de la FACI, el cardoní Josep Soler, va rebre
la distinció de mans del president de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, i del conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena. A l’acte, hi van assistir també
l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i el primer tinent
d’alcalde i regidor de Turisme, Josep Tristany. Per part
de la Generalitat, l’acte va comptar amb l’assistència de
la directora general de Turisme, Marian Muro, i el director de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa.
L’acte de lliurament dels premis es va celebrar el passat 12
de desembre al Palau de la Generalitat. El Govern va voler
reconèixer, així, la contribució de la FACI al desenvolupament d’un model d’agroturisme i turisme rural basat en
la qualitat i el respecte pel medi ambient, el patrimoni
natural, cultural i paisatgístic.
Cardona acull la jornada Turalcat de Turisme

Per altra banda, el passat més de febrer Cardona va

L’alcalde, Ferran Estruch, la directora general de Turisme de la Generalitat,
Marian Muro, i Josep M. Solé, president de la FACI inaugurant la Turalcat

acollir una jornada sobre qualitat mediambiental i sostenibilitat en el sector del turisme rural organitzada per
la Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de
Catalunya (Turalcat).
Van presidir l’acte inaugural l’alcalde, Ferran Estruch,
la directora general de Turisme de la Generalitat, Marian Muro, i Josep M. Solé, president de la Federació
d’Agroturisme de les Comarques d’Interior.

Cardona homenatja les àvies i els
avis nonagenaris
El Casal de la Gent Gran de Cardona i l’Ajuntament de
Cardona van homenatjar el passat 18 de desembre les àvies
i els avis de la vila que celebraven els 90 anys d’edat l’any
2011.
La festa va reunir un nombrós grup de familiars i amics dels
homenatjats que van omplir l’auditori del Casal de la Gent
Gran de Cardona. L’alcalde, Ferran Estruch, la regidora de
Serveis Socials, Elena Xixons i la directora del Casal de la
Gent Gran de Cardona, Montse Ravell, acompanyats dels
representants de les dues associacions de gent gran del Casal
van presidir la celebració.
La jornada va comptar amb les actuacions del grup
d’havaneres Salabror de Mar, de la Faràndula i la Coral
l’Amistat. Les àvies i els avis homenatjats van ser obsequiats
amb un petit record i, finalment, es va oferir un piscolabis
per a tots els convidats
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El Casal de la Gent Gran de Cardona es va omplir per celebrar
la festa d’homenatge a les àvies i avis de 90 anys

entitats

L’empresa cardonina
Vidmar compleix 25 anys
El passat mes de juny, l'empresa cardonina Vidmar, dedicada a la fabricació d’equips de precisió per al pesatge i dosificació en processos industrials, va celebrar el vint-i-cinquè
aniversari de la seva creació.
L’empresa va voler festejar l’efemèride en un acte celebrat a
les seves instal.lacions al polígon La Cort de Cardona i que
va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Ferran Estruch,
el delegat del Govern de la Generalitat a la Catalunya
Central, Jordi Moltó, i el cap del Departament d’Innovació
del Centre Tecnològic de Manresa, Antoni Fargas,
acompanyats dels regidors de la corporació municipal de
Cardona. El director general de Vidmar, José Roda, va
acompanyar les autoritats en una visita per la factoria i
posteriorment es va realitzar la signatura en el llibre d'honor
de l'empresa i el descobriment d’una placa commemorativa
del 25è aniversari. La celebració, a la qual van assistir també

El director general de Vidmar, José Roda, va guiar les autoritats en la visita per
les instal.lacions de l’empresa

els treballadors, familiars, clients i proveïdors, va concloure
amb un aperitiu per a tots els assistents. L'empresa Vidmar,
fundada l’any 1985, ha apostat per la internacionalització
de la seva activitat i actualment és present a diversos països
d’Europa, Amèrica llatina, Àsia i Àfrica.

comunicat | Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Cardona

URGÈNCIES AL CAP CARDONA
L’Ajuntament, a l’assabentar-se del que es pretenia fer
amb l’horari nocturn de les urgències al CAP de Cardona,
va convocar una reunió d’on sorgí un grup de persones
i entitats que es comprometien a vetllar pel tema,
persones amb molta iniciativa i ganes de treballar per tal
d’aconseguir fer entrar en raó el Departament de Sanitat,
després de valorar que els canvis proposats vulneraven
els criteris de justícia i igualtat dels ciutadans del territori.
Hem aconseguit tenir un servei diürn durant els caps de
setmana i festius, però hem perdut un servei d’urgències
nocturn que funcionava, i altres prestacions, com per
exemple el fet de començar les analítiques més tard,
cosa que comporta que les persones que treballen fora
de Cardona ho tinguin més difícil per arribar a l’hora a
la feina, o el sol fet de ja no poder trucar ni parlar amb
el metge, que és al CAP, durant els caps de setmana i
festius diürns.
Després de gairebé vuit mesos, els membres de la
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Cardona
hem fet un recull de les activitats portades a terme:
reivindicacions, recollida de signatures, pancartes, tall de
carretera, tancades al CAP, reunions amb l’ICS, CatSalut,
i fins i tot amb la Conselleria, etc., però quan hem tingut
totes les dades a punt, ens hem adonat que queda fred fer
un llistat de tot el que s’ha arribat a fer.
El que avui us volem dir és que la plataforma actua sempre
amb la màxima responsabilitat, civisme i altruisme, lluitant

amb l’objectiu de trobar una bona solució a la pèrdua d’uns
serveis que considerem bàsics i que afecten directament
els més vulnerables.
De la nostra participació a la Plataforma n’han sorgit
uns valors, una contraprestació que ningú no ens podrà
prendre, hem compartit moments, coneixements, històries
reals, injustícies, ens hem conegut tot i la diferència
d’edat, realitats socials i econòmiques diverses..., hem
après a ser valents, a compartir, a respectar, a parlar i a
escoltar, valors retrobats que la nostra societat ha oblidat
des de fa tants anys
Volem donar les gràcies a l’Ajuntament per deixar-nos
donar la nostra opinió en aquesta revista, per tot el suport
rebut i per haver-nos ajudat a aconseguir reunions que,
sense ells, no haurien estat possible. També volem fer
un agraïment a tantes i tantes persones que han format
part de la Plataforma, oberta a tothom, i han passat hores
i nits al CAP amb l’esperança de ser escoltats i poder
solucionar alguna cosa.
Actualment, ocupem el CAP els dijous de 8 a 11 del
vespre, ja que encara creiem que alguna millora podem
aconseguir. Entenem que els temps són molt difícils,
però el que dol més és que, de mica en mica, es va
aconseguint un conformisme més a causa del desànim
que no a la satisfacció d’obtenir el que és just. Com deia la
George Sant, quan comença un règim injust el poble calla
per temença, i quan el mal ja està fet, calla per habitud.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Cardona és la protagonista durant tres dies del
programa “Divendres" de TV3
Cardona es converteix durant tres dies en el
plató de televisió de TV3
El passat mes d’octubre, el programa de la tarda de
TV3 "Divendres" va visitar Cardona per donar a
conèixer als espectadors diferents aspectes de la vida
cultural i social de la vila. Un ampli equip del programa que dirigeixen els periodistes Xavi Coral i Espartac Peran es va instal.lar durant tres dies a Cardona
des d’on van connectar en diverses ocasions amb el
plató del programa.
L’equip del programa desplaçat a Cardona va visitar i
mostrar per televisió l’espectacularitat del Parc Cultural de la Muntanya de Sal i la vall Salina, el castell de
cardona i el nucli antic.
L’historiador i col.laborador del programa Josep Maria Solé i Sabaté va repassar els principals fets històrics
viscuts per la vila al llarg de la seva mil.lenària història, i l’escriptor Màrius Serra va comentar algunes
de les expressions o paraules típiques de Cardona. A
més, durant el programa es va parlar també amb al-

Espartac Peran i Màrius Serra a la plaça de la Fira de Cardona

gunes de les dones de Cardona que van col.laborar
en l’elaboració del llibre "La Cuina de la Sal". La
presència de TV3 a Cardona va permetre mostrar al
gran públic els principals atractius culturals i naturals
de la vila.

El Cross de Cardona triplica la participació en la seva segona edició
Més d’un centenar de corredors, 108 inscrits, van
participar el passat 25 de març al Segon Cros de
Cardona, organitzat per la Penya Barcelonista, el
Centre Excursionista, la Penya Ciclista i el Club
Fondistes de la localitat amb la col.laboració
de l'Ajuntament. La cursa tenia tres categories:

masculina, femenina i menors de 18 anys, i dos
recorreguts a escollir segons la seva longitud, un de
17 km i un altre de 10 amb sortida i arribada a la
plaça de la Fira. Tant en la sortida com en l’arribada
la plaça de la Fira va aplegar un gran nombre de
corredors i curiosos per veure la prova.

Sílvia Perruquera viu una emotiva festa de celebració dels seus 50 anys
La perruqueria Sílvia de Cardona va celebrar el passat 3 de juliol la festa d’aniversari dels seus 50 anys
de vida amb una emotiva festa que va omplir el cine
Modern de Cardona.
Més de 400 convidats van assitir a la celebració per
reconèixer la trajectòria professional de Sílvia Muntané, propietària i ànima d’aquest històric establiment
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cardoní. L’acte va comptar amb diverses actuacions i
amb la projecció d’un documental sobre la perruqueria Sílvia i la seva propietària.
Finalment, Sílvia Muntané va rebre una placa commemorativa del 50è aniversari de la fundació de la
perruqueria de part del Gremi de Perruquers de la
Comarca del Bages.
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L’escola municipal de música estrena nova casa a l’edifici
de les antigues Escoles Escasany
L’Ajuntament de Cardona i l’Escola Municipal de Música de Cardona Musicant van organitzar el passat mes
de març unes jornades de portes obertes per mostrar les
noves instal.lacions del centre, ubicades a l’edifici de les
antigues Escoles Escasany de Cardona.
Les jornades de portes obertes van completar-se amb
un acte d’inauguració del curs presidit per l’alcalde de
Cardona, Ferran Estruch, acompanyat de la corporació
municipal i de la directora i la presidenta de Musicant,
Anna Camps i Rosa Ruiz respectivament.
A l’acte es va convidar els familiars de la família Escasany
i un gran nombre de veïns i veïnes que van conèixer de
prop les noves instal.lacions i van poder veure l’exposició

L’alcalde, Ferran Estruch, en un moment de la presentació de l’acte

La jornada de portes obertes va aplegar un gran nombre de persones

"Història de Musicant 1994/2012" ubicada als passadissos de l’edifici.
La inauguració del curs 2011-2012, el primer que
s’impartirà a la nova seu de l’escola, va comptar també
amb una conferència de la directora del Servei Educatiu
de l’Auditori de Barcelona, Assumpció Malagarriga.
La rehabilitació de l’equipament, que ha estat possible gràcies als ajuts del Pla de barris i al Fons Estatal
d’Inversió Local, ha permès restaurar aquest edifici
històric la construcció del qual van finançar els germans Manuel i Ramon Escasany i Argelagós entre els
anys 1924 i 1925 per ubicar-hi l’escola que porta el seu
cognom.

Cardona celebra els 25 anys de la nova escola Joan de Palà
L’escola Joan de Palà, l’AMPA del centre i el col.lectiu
d’exalumnes de l’escola van organitzar el passat mes de maig la
festa dels 25 anys de la construcció del nou edifici.
La jornada va comptar amb diverses activitats com el bateig dels
nous gegantó i capgròs de l’escola i una cercavila amb els geganters de la Coromina. A continuació es va celebrar l’acte institucional. Un dels moments més emotius de la celebració va ser la
trobada d’unes 400 persones, la majoria exalumnes de l’escola,
durant el dinar popular i la gravació d’un lipdub.
La commemoració es va completar amb la projecció d’un vídeo
que recollia algunes de les experiències i records d’antics mestres
i professors actuals i l’actuació de les Bruixes de Cardona. A
més, amb motiu del 25è aniversari, es va realitzar una mostra de
fotos de l’escola i es va editar una revista commemorativa per
part de mestres i alumnes.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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agenda 2012
JUNY

Dissabte 2 i diumenge 3:
Dijous 7 i divendres 8 :
Dissabte 9:
Diumenge 10:
Divendres 15 i dissabte 16:
Divendres 22:
Diumenge 24:
Divendres 29 i dissabte 30:

JULIOL

Divendres 6, dissabte 7:
Dimarts 10:
Dissabte 14:
Divendres 20:
Dimecres 25
Dissabte 28, diumenge 29:

AGOST

Dissabte 4, diumenge 5:
Divendres 24-diumenge 26:
Durant tots els caps de
setmana del mes:

SETEMBRE

Dissabte 1:
Diumenge 2:
Dilluns 3-Divendres 7:
Dissabte 8-Dimarts 11:
Divendres 14, dissabte 15:

Fira Medieval/Festa de la Sal
Festa del Pare Etern
Festa Barri Mercat
Festa Barri Graells
Corpus
Festes Barri Sant Miquel
Festa Barri Major
Festa Raval de Sant Joan
Flama del Canigó
Festes Barri de la Fira

Festes Barri Nou
Sant Cristòfol
Capvuitada
Jornada SHE
Concert d’estiu
Sant Jaume
Mercat de la ganga d’estiu

Festa Major Sant Salvador
Festa Major Coromina
Cicle Espais

Festival de patinatge
Festa Major del Castell
Setmana de la Joventut
Festa Major de Cardona
Aplec 18 de setembre

