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editorial

Un futur esperançador
Cardona ha donat el tret de sortida a l’elaboració del Pla
estratègic que definirà el futur desenvolupament de la vila.
Un pla que s’està construint des de la participació i la implicació de tots els cardonins i cardonines. Un pla que ens ha
de donar les directrius per encarar amb garanties un futur
que cada cop veiem amb més esperances. Aquest document
servirà per marcar les línies estratègiques considerades clau,
amb les quals s’aconseguirà millorar la qualitat de vida i el
desenvolupament integral de les persones.
Avui, podem dir amb satisfacció que projectes fonamentals
per al nostre poble ja estan en marxa. Un exemple evident
és el projecte Cardona 2014 per a la commemoració del Tricentenari de la Guerra de Successió, el qual ens permetrà
posicionar Cardona a tot el país i que comportarà la projecció del nostre patrimoni i la nostra història arreu. La rehabilitació integral del castell, amb una inversió de més de
800.000 euros, i un seguit d’esdeveniments únics ens permetran que Cardona sigui, sens dubte, l’escenari cabdal de
la commemoració dels 300 anys de la Guerra de Successió.

Cardona Integral és l’aposta ferma de Cardona pel futur.
Un nou projecte per convertir Cardona en un referent de salut al món de la mà del cardiòleg Valentí Fuster. Un projecte
que representarà una inversió de 4 milions d’euros en tres
anys i que ens permetrà aconseguir grans fites que fins ara
eren impensables, com l’inci de la remodelació de la zona
esportiva.
Lligat això, l’aposta pel turisme és més forta que mai amb
una inversió sense precedents en la comercialització de
la destinació turística Cardona de manera integral, amb
l’objectiu de superar les millors dades econòmiques i de visitants dels darrers temps.
Pot semblar una utopia que en temps de crisi parlem
d’aquests nous projectes, però és en aquests moments quan
es fa necessària la reflexió i l’anàlisi de cap a on volem anar
i a on vol arribar Cardona. És en aquests moments quan
és del tot necessària la col.laboració de tots els cardonins i
cardonines perquè només així serà un èxit.
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Cardona enceta el debat sobre el seu model econòmic
El Pla estratègic deϐinirà el futur model de
desenvolupament de la vila
Cardona ha començat a posar fil a l’agulla al projecte
d’elaboració del Pla estratègic de la vila, un document que
fixarà les línies estratègiques de desenvolupament econòmic
i social de la vila en els propers anys.
El projecte neix amb la voluntat de sumar-hi tots els actius de què disposa el municipi i per això s’han convocat
a formar-ne part els representants del sectors econòmics,
entitats, professionals i ciutadans que vulguin participar en
l’elaboració del Pla.
Segons l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, “es tracta de
reflexionar i debatre sobre l’estat en què ens trobem i a
partir d’aquí projectar un model de creixement per al futur de Cardona”. La intenció de l’equip de govern és impulsar una àmplia anàlisi i reflexió que permeti repensar de forma integral el model de vila i consolidar un futur sostenible
socialment i econòmicament.

L’Ajuntament convoca tots els agents econòmics i
socials per elaborar el Pla estratègic de Cardona

Els assistents a la presentació del Pla estratègic de Cardona van omplir la sala
polivalent del Centre Cívic

Visiteu la pàgina web del Pla estratègic de Cardona: http://cardonaplaestrategic.cat/actualitat

L’Ajuntament de Cardona aprova el pressupost 2014
S’aprova una reducció del pressupost ordinari de prop de 64.000 euros
El Ple de l’Ajuntament de Cardona va aprovar el passat 2
de gener el pressupost municipal per a l’exercici 2014 amb
els vots favorables de l’equip de govern (ERC), l’oposició de
CiU, que hi va votar en contra, i l’abstenció del PSC. El
pressupost ordinari per aquest 2014 s’ha fixat en 4.525.973
euros, xifra que suposa una reducció de 63.772 euros respecte a l’any 2013.
Aquesta reducció es deu a l’esforç de l’Ajuntament per contenir la despesa municipal. Així, s’han ajustat especialment
les partides de consums i proveïments de l’Ajuntament,
també s’ha reduït la partida de festes i s’han renegociat contractes de serveis, i està previst no suplir les jubilacions de
personal que es preveuen per a aquest any 2014, en compliment del Pla d’ajust.
Pel que fa al capítol d’ingressos, l’equip de govern ha volgut
limitar al màxim l’esforç fiscal de les famílies de la vila i,
per aquest motiu, ha congelat la gran majoria d’impostos
i taxes municipals i el tipus de l’impost de béns immobles.
L’Ajuntament continuarà també la política de reducció del
termini de pagament a proveïdors que, en els dos darrers
anys, ha passat de 14 a 3 mesos. Per altra banda, durant
el 2014 l’Ajuntament començarà a amortitzar 111.374 euros
anuals del crèdit ICO a proveïdors.

Mantenir els serveis municipals i potenciar la reactivació econòmica

Amb aquestes mesures s’espera adequar el pressupost municipal al context econòmic sense que minvi la correcta prestació dels serveis. L’equip de govern ha prioritzat 4 línies
d’actuació bàsiques per a la recuperació econòmica i el manteniment de les polítiques de benestar. La partida de suport
a l’emprenedoria ha augmentat un 25% i l’àrea de serveis
socials incrementa lleugerament la seva dotació. Igualment
es mantenen les partides de via pública i s’incrementa la
partida de cultura, que inclou la commemoració del Tricentenari de la fi de la Guerra de Successió.
Noves inversions

A diferència de l’anterior exercici pressupostari, el pressupost 2014 inclou capítol d’inversions que estarà dotat en
571.208 euros. Els projectes que l’equip de govern vol impulsar aquest 2014 són: la reparació del carrer Hospital i
un tram del carrer del Pujolet i el projecte de canalització
de les aigües residuals del polígon industrial La Cort fins a
l’estació depuradora. L’Ajuntament té previst, durant l’any
2014, començar a executar els treballs previstos en el projecte Cardona Integral: el camp d’esports i les rutes saludables.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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L’Ajuntament de Cardona demana a la Generalitat que
prioritzi les actuacions pendents a la Coromina
Restaurar i impermeabilitzar la llera del riu
Cardener al seu pas per la Coromina i completar
la canalització de les aigües del torrent de
Farners són les principals actuacions que
l’Ajuntament espera resoldre properament
L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i la regidora de la
Coromina, Maite Barrera, es van reunir el passat 18 de
desembre amb el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Josep Enric Llebot, i el director general de l’ACA (Agència
Catalana de l’Aigua), Jordi Agustí, per concretar les
actuacions pendents a la llera del riu Cardener.
La visita coincidia amb una sessió ordinària de la Comissió
de seguiment de la Vall Salina, i hi van ser presents també
els regidors de tots els grups muncipals, representants de
les empreses mineres de la vila i el president de l’Associació
de Veïns de la Coromina, Josep Manuel Garcia.
Durant la trobada l’alcalde va explicar que el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, s’havia compromès,
en una reunió celebrada el 4 de desembre al Parlament de
Catalunya, a prioritzar l’acabament de les obres de restauració de l’antiga llera del riu i les que, en el seu moment,
la Generalitat havia iniciat. Per concretar les actuacions
pendents, l’alcalde de Cardona i el director de l’ACA van
adoptar el compromís de definir, determinar el calendari i
pressupostar les actuacions pendents d’execució.
Tant l’alcalde com els representants veïnals van coincidir
a dir que calia buscar la fórmula per executar les actuacions que queden pendents amb la col.laboració de totes
les parts implicades.

L’alcalde de Cardona i la regidora de la Coromina amb el secretari de Medi
Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat i el Director de l’ACA

Comissió de seguiment de la Vall Salina celebrada al Centre Cívic

Solsona, Olius i Cardona elaboren un pla d’acció per impulsar
conjuntament els seus polígons industrials
Els ajuntaments de Cardona, Solsona i Olius disposaran a finals de març d’un pla d’acció per dinamitzar els
polígons industrials dels seus municipis a través de la
col.laboració publicoprivada.
La iniciativa és possible gràcies al contarcte signat amb
la Unió de Polígons Industrials de Catalunya i la participació de les associacions empresarials de Solsona
i Cardona. L’objectiu és planificar accions i coordinar estratègies que tinguin com a finalitat augmentar
l’activitat econòmica al territori. El projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb un
pressupost de 29.000 euros.

4

Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

Un cop es disposi del Pla els tres muncipis disposaran
d’una eina per planificar aquells projectes o accions
que tinguin per finalitat augmentar l’activitat econòmica dels polígons industrials i, per extensió, del teixit
empresarial del territori.
El Pla ha de permetre fomentar la competitivitat empresarial i la creació d’ocupació. El projecte consistirà
en la realització d’una diagnosi de l’estat de situació
dels polígons de Solsona, Olius i Cardona i, posteriorment, l’elaboració d’accions de dinamització del teixit
empresarial, l’impuls de la competitivitat i el foment
de la col.laboració.
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L’Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE presenten
el projecte Cardona Integral
L’Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE
impulsen un projecte pioner pensat per
convertir la població en un espai enfocat, de
forma integral, a la promoció de la salut
El projecte es va presentar el passat 16 de desembre i ho va
fer de la mà de l’alcalde cardoní, Ferran Estruch, i del Dr.
Valentí Fuster, president de la Fundació SHE.
Cardona Integral neix amb l’objectiu d’impulsar diverses
actuacions encaminades a fomentar la promoció de la salut
al municipi. La creació de rutes saludables, la implantació
de programes educatius de salut o l’adequació d’espais per
a la pràctica de l’esport són els punts més destacats d’aquest
projecte pioner a Catalunya que tindrà un horitzó de desenvolupament de 10 anys.

Cardona Integral permetrà la
construcció d’un nou camp de
d’esports i la rehabilitació de
diferents espais
-------------------------------------Segons va explicar el Dr. Fuster, les primeres actuacions del
projecte tenen un pressupost proper als 4 milions d’euros.
Durant el primer trimestre de 2014 s’ha fet la redacció i definició del projecte executiu i durant aquest any s’intervindrà
en diversos espais. A més, en el termini d’un any està previst
començar els treballs del nou camp d’esports.
El teatre municipal Els Catòlics es va omplir a vessar per

El Dr. Valentí Fuster durant la seva presentació del projecte Cardona Integral
al teatre Els Catòlics

conèixer un projecte que, segons l’alcalde Ferran Estruch,
suposarà “una transformació global de Cardona”. L’alcalde
va demanar la implicació dels veïns en un projecte “de tots”
que ha de permetre “fer una clara aposta per la salut i el
benestar com a factors de desenvolupament”.
Per la seva part el Dr. Fuster va qualificar Cardona “com un
exemple de comunitat compromesa i amb ganes de treballar perquè les coses vagin endavant”. Per Fuster, el projecte
Cardona Integral “pot ser un exemple pel món” i va demanar “esperit positiu, entusiasme, complicitat i treball per
construir a Cardona un model de desenvolupament atractiu als ciutadans i per a les persones que visitin el poble”.

Un revulsiu per a Cardona
Per dur a terme el projecte Cardona Integral
s’executaran tres tipus d’accions diferenciades però
complementàries:
- Activitats divulgatives
- Jonades i esdeveniments de primer nivell
- Programes de salut
- Disseny urbà
En la primera categoria destaquen l’organització de
congressos i esdeveniments relacionats amb l’àmbit
de la salut. En l’apartat dels programes està previst
desenvolupar a Cardona els projectes de salut que
la Fundació SHE porta a terme a nivell internacional i, finalment, Cardona Integral intervindrà
també en l’espai públic, on centrarà les seves actuacions en el disseny d’equipaments d’esport i esbarjo i la creació de noves rutes saludable
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La remodelació del carrer Hospital i part del carrer Pujolet serà una de les
inversions clau del 2014
L’Ajuntament de Cardona realitzarà durant l’any 2014 l’adequació del carrer Hospital, que en l’actualitat es troba en força
mal estat. Aquesta obra forma part del Pla de millora urbana que el consistori cardoní ha dissenyat per avançar progressivament en l’adequació del carrers de la vila, amb especial atenció al centre històric. El projecte, que es va presentar als veïns
el passat mes de juliol, l’han redactat els serveis tècnics municipals i consistirà en la reposició i anivellament de les lloses de
pedra i la millora de la protecció i l’accessibilitat del carrer. Les obres de remodelació del carrer Hospital tindran un cost
de 182.282,84 euros que es finançaran a través del Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat, la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament i les contribucions especials dels veïns del carrer Hospital i d’un tram del carrer del Pujolet.

Imatge de l’estat actual del carrer Hospital

Plànol del projecte d’adequació del carrer Hospital

L’Ajuntament resoldrà definitivament la connexió del clavegueram del
polígon La Cort amb la depuradora
Durant l’any 2014 es vol iniciar la connexió definitiva de la xarxa de clavegueram del polígon industrial La Cort amb l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Cardona, una obra llargament reivindicada que s’ha pogut desencallar després
d’anys de negociacions. Finalment, el consistori compta amb un nou projecte de traçat que permet connectar el polígon amb
l’EDAR resseguint el trajecte de la C-1410. El nou traçat permet reduir substancialment els costos del projecte inicial atès que
s’afecta una part molt petita dels propietaris dels terrenys de la zona. A més, la redacció del projecte l’ha assumit la Diputació
de Barcelona sense cap cost per a les arques municipals ni per a les empreses del polígon. Les obres costaran de 394.411,37
euros i es finançaran amb les contribucions especials de les empreses del polígon, l’aportació de l’Ajuntament i el Pla únic
d’obres i serveis de la Generalitat.
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Cardona completa la senyalització
turística del municipi

Cardona elabora un estudi per
saber l'estat dels habitatges

La senyalització turística de la vila de Cardona consta de
24 plafons indicatius que s’han col.locat als indrets més
concorreguts del nucli antic i senyalitzen una quinzena
d’elements destacats del patrimoni turístic de Cardona
com el castell, el portal de Graells, el Centre Cardona
Medieval, el Museu de la Sal o l’Oficina de Turisme.
L’actuació s’inclou dins el Pla de foment turístic de Cardona impulsat per la Regidoria de Promoció Econòmica
i Turisme per promocionar les visites al nucli antic i millorar la divulgació del patrimoni històric del municipi.

L'Ajuntament de Cardona, amb el suport de la Diputació de Barcelona, iniciarà un estudi per saber l'estat
del parc d'habitatges de Cardona i de la Coromina.
L'objectiu d'aquest treball és disposar de la màxima informació sobre el nombre, l'estat de conservació i els
usos que tenen les vivendes del municipi i facilitar així
les actuacions de millora que s’hi puguin aplicar en el
futur. L'estudi l’elaboraran tècnics de l'Ajuntament que
es desplaçaran als habitatges per fer-ne la valoració i enquestar els llogaters i els propietaris.

Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Cardona aposta
per l’emprenedoria

La nova ordenança per afavorir l’establiment d’emprenedors al municipi, l’elaboració del llibre blanc sobre l’emprenedoria i la creació de
la Fira de l’Emprenedor, principals fites d’aquest nou projecte

Un total de 8 nous negocis s’han beneficiat del programa
de foment de l’emprenedoria que ha posat en marxa durant
el 2013 l’Ajuntament de Cardona i que ha permès que 8
emprenedors hagin comptat amb ajuts per tirar endavant el
seu projecte d’empresa a Cardona.
Per fer-ho possible l’Ajuntament va aprovar, el passat mes de
gener, una ordenança encaminada a incentivar els projectes
de nous emprenedors que vulguin ubicar la seva activitat
econòmica a la vila ducal. L’ordenança, que s’ha aprovat
també per aquest 2014, es divideix en dues línies de suport.
La primera preveu la concessió d’ajuts als emprenedors que
s’instal.lin al municipi, mentre que la segona incentiva la
creació de nous negocis al nucli antic de Cardona i la Coromina. El programa tenia una dotació pressupostària total
de 15.000 euros que s’ha esgotat. Els ajuts són del 50% del
pressupost de creació de la nova activitat, amb un sostre
màxim de 1.800 euros en el cas d’establiments de nova implantació al nucli antic de Cardona i la Coromina i de 1.200
euros per a aquelles activitats que s’ubiquin a la resta del
municipi.

Imatge de la inauguració de la Fira de l’Emprenedor de Cardona. (Goral)

Joves emprenedors exposant els seus projectes. (Goral)

Fotografia dels estands de la Fira de l’Emprenedor de Cardona. (Goral)

LLIBRE BLANC DE L’EMPRENEDORIA
L’entitat Goral, Iniciatives Cardonines i l’Ajuntament de
Cardona han realitzat més de 200 entrevistes entre els joves de la vila per conèixer la seva opinió sobre el seu futur
professional i sobre les oportunitats econòmiques que pot
oferir Cardona en els propers anys. L’enquesta forma part
d’un treball més ampli que s’està realitzant per radiografiar
la situació econòmica del municipi i plantejar noves estratègies de desenvolupament econòmic i social per a Cardona.
FIRA DE L’EMPRENEDOR
Una altra de les línies de treball que s’han marcat
l’Ajuntament de Cardona i Goral és la de despertar l’esperit
emprenedor entre els joves. Per fer-ho, volen consolidar la
Fira de l’Emprenedor de Cardona que es va estrenar l’any
passat amb molt d’èxit i que tindrà una segona edició el proper mes de maig. La Fira de l’Emprenedor 2014 s’ampliarà
a totes les escoles de la Catalunya Central amb projectes
d’emprenedoria i convocarà dos premis als millors projectes
emprenedors.
La Fira de l’Emprenedor va comptar amb la col.laboració
dels centres educatius de Cardona, que van convidar els
alumnes a experimentar en primera persona la creació i el
desenvolupament d’un projecte de negoci. Un centenar de
joves van pensar i dissenyar un producte que posteriorment
es va presentar a la I Fira del Jove Emprenedor de la Catalunya Central celebrada el 25 i 26 de maig. En total es van
presentar 20 projectes de joves emprenedors de les escoles
de Cardona, Jorba i Solsona. La Fira va ser possible gràcies
a Goral i a l’Ajuntament de Cardona, i al patrocini de “La
Caixa”, l’Associació d’Empresaris de Cardona, E2S, Semen
Cardona, Oli Migjorn, Vidmar i la Fundació Vila Medieval
de Cardona.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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L’Ajuntament i la FCH encarreguen un estudi de
viabilitat de la Fundació
L’Ajuntament i la Fundació
Cardona Històrica volen
ampliar el potencial turístic i
econòmic de la FCH
Els resultats de l’estudi, que s’ha dut
a terme durant l’any 2013, demostren
que, gràcies al potencial turístic de Cardona, la FCH té la capacitat financera
suficient per mantenir la seva activitat
econòmica i que, a més, podria augmentar el seu volum de negoci en el
futur.
L’estudi apunta que és necessari augmentar el nombre de visitants al PCMS
a través, sobretot, de les activitats de
promoció i marquèting que permetin
crear i promocionar la marca “Destinació Cardona”.

El Centre Cardona Medieval és un dels equipaments que es vol dinamitzar

Un altre dels aspectes que l’estudi vol
millorar és el dels beneficis que generen
la botiga i el bar-cafeteria del PCMS.
Un altre element clau per millorar la
rendibilitat de la FCH, i que implicaria

un salt qualitatiu important, seria arribar a un acord amb el Departament de
Cultura de la Generalitat per tal que la
FCH es fes càrrec de la gestió de totes
les visites al castell i a la col.legiata.

Cardona presentarà el nou Pla de marquèting de la FCH
El Pla de màrqueting turístic per a la Destinació Cardona permetrà crear un full de ruta amb les accions concretes per
promocionar turísticament Cardona. El Pla, que es vol presentar aquest mes de març, té un horitzó de 3 anys i s’ha treballat amb els agents econòmics i turístics de Cardona per donar-li forma. L’objectiu principal és augmentar el nombre
de visitants a Cardona, allargar la seva estada mitjana i augmentar la despesa per visitant.
La voluntat és organitzar els empresaris i comerciants de la vila en relació amb la promoció turística, la prestació dels
serveis i la posada en valor dels seus negocis. Aquest pas és imprescindible per consolidar el model turístic que es
proposa per a Cardona, donat que sense la participació i la involucració proactiva i operativa del sector empresarial
no seria viable.

La cooperació, eina bàsica de promoció de Cardona
La FCH i l’Ajuntament de Cardona estan ampliant la cooperació amb altres poblacions i institucions turístiques per tal de
potenciar el seu atractiu turístic i
col.laborar en la comercialització
i difusió de l’activitat turística a la
vila. Així, durant l’any 2013 s’han
dut a terme importants acords en
aquest àmbit com són la presència de Cardona al Born Centre
Cultural de Barcelona, a la vila de Solsona i al centre turístic
Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages. En el cas de la
capital del Solsonès, s’ha acordat que les oficines de Turis8
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me de Solsona i Cardona posin a
la venda tiquets per a les visites turístiques que comercialitzen els dos
municipis.
Pel que fa a Món Sant Benet,
l’acord de col.laboració permet
obtenir un 15% de descompte en
les entrades al Món Sant Benet i a
la Fundació Alícia que es venen al
Parc Cultural de la Muntanya de
Sal, mentre que els visitants que
compren a Món Sant Benet una entrada per al Parc Cultural de la Muntanya de Sal disposen també d’un 15% de
descompte en el preu de l’entrada.

notícies

Cardona crea una nova aplicació turística per a mòbils
L’Ajuntament i la FCH posen
en marxa una aplicació que
permet accedir a la informació
turística del municipi a través
dels telèfons intel.ligents

consultar els telèfons i correus electrònics d’interès del municipi. Visita Cardona ha estat dissenyada per l’empresa
cardonina E2S.
Nous fulletons promocionals

L’aplicació, anomenada “Visita Cardona”, està disponible en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès), és compatible amb els sistemes iPhone i Android i
es pot descarregar gratuïtament des de
les plataformes App Store i Play Store.
Entre els recursos que ofereix disposa
d’una audioguia que descriu els principals punts d’interès turístic i patrimonial de Cardona. També incorpora una
guia detallada de tots els restaurants,
bars, allotjaments i comerços del municipi. Tota la informació de l’APP
està geoposicionada, de manera que
l’usuari es pot situar ràpidament per

Visita Cardona

arribar als indrets escollits. A més, per
facilitar la visita dels turistes, l’aplicació
permet consultar l’agenda d’activitats
i les notícies de Cardona, accedir a les
promocions dels comerços de la vila i

Per millorar les accions de promoció
de Cardona com a destí turístic, la
FCH ha desenvolupat una nova fulleteria promocional dels centres i equipaments turístics. Els nous fulletons han
estat dissenyats per l’empresa cardonina E2S i inclouen la informació sobre
el Parc Cultural de la Muntanya de Sal,
del nucli històric i el Centre Cardona
Medieval, del castell de Cardona i dels
restaurants i bars i els establiments hotelers de la vila. La renovació de la imatge promocional de Cardona és una de
les accions previstes en el nou Pla de
marqueting de la FCH.

Cardona consolida la seva presència als principals
fòrums i certamens turístics
Cardona va ser present a la Fira Internacional de Turisme Fitur, el certamen més important de l’Estat espanyol en l’àmbit
del turisme. L’oferta turística de Cardona a Fitur estava integrada en l’espai de la Catalunya Central que la Diputació de
Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme han impulsat per
promocionar les destinacions turístiques en aquesta part del
territori català. Durant els 5 dies que va durar la mostra, Cardona va portar a terme diverses accions promocionals de cara a
enfortir el sector turístic de la vila.
Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona

Cardona va participar a les Segones Jornades del Cercle de Turisme que organitzava l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Barcelona per debatre sobre els principals reptes del sector turístic des de la perspectiva territorial i
empresarial. A la sessió hi va ser present l’alcalde de Cardona,
Ferran Estruch.

Fotografia a Fitur amb el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig

sibilitat de conèixer els recursos turístics dels diversos territoris
de la demarcació barcelonina.
Saló Internacional de Turisme de Catalunya

“Barcelona és molt més”

La vila de Cardona és una de les poblacions que s’ha sumat a
la campanya de promoció turística impulsada per la Diputació
de Barcelona per donar a conèixer les destinacions turístiques
de les comarques barcelonines. Amb el títol “Barcelona és molt
més”, la campanya vol oferir als ciutadans de Barcelona la pos-

Cardona serà present del 4 al 6 d’abril al Saló Internacional de
Turisme de Catalunya. Durant tres dies, Cardona disposarà de
l’estand del Bages per donar a conèixer els seus recursos turístics i participar en diverses activitats paral.leles per potenciar la
presència de Cardona en l’àmbit turístic. Cardona ja va tenir
l’ocasió de participar activament al saló celebrat l’any passat.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Cardona 2014, una oportunitat única
Cardona es troba immersa en la preparació dels actes commemoratius del Tricentenari de la ϐi
de la Guerra de Successió, una efemèride que ha de servir perquè Cardona mostri el seu
transcendent paper en la història del país
El dia 7 de juny de 2013
seva la commemoració
el saló de sessions de
“per retre homenatge
l’Ajuntament de Cardona
als defensors del castell
va acollir la presentació del
durant el 1714” i per
programa commemoratiu
“demostrar l’esperit de
del 300 aniversari de la fi
resistència i la voluntat de
de la Guerra de Successió.
construir un futur millor
L’acte el va presidir
del poble cardoní”.
l’alcalde Ferran Estruch,
Al seu torn el comissari de
acompanyat de Miquel
la Generalitat va destacar
Calçada, comissari de la
l’esforç que la vila de CarGeneralitat pels actes del
dona ha fet per bastir els
Tricentenari, del primer
actes d’una commemoratinent d’alcalde, Josep
ció històrica “que volem
L’alcalde de Cardona i el comissari de la Generalitat per al Tricentenari
Tristany, i del director de
popular, transversal i inl’Arxiu Històric Municipal
clusiva”. Calçada va recorde Cardona, Andreu Galera. Ferran Estruch va explicar les
dar que la commemoració de la fi de la Guerra de Successió
línies generals que tindrà la commemoració que, segons va
demostra “la voluntat de ser” del poble català, el qual, tot i
manifestar, “ha de servir per projectar Cardona a la resta
perdre les seves llibertats ara fa 300 anys “ha lluitat sempre
del país”. Estruch va emplaçar a tots els cardonins a fer-se
per mantenir i preservar la seva identitat”.

Cardona lliura a Barcelona la
senyera que oneja al Born
L’alcalde Ferran Estruch va lliurar a l’alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, la senyera que oneja a l’entrada del Born
Centre Cultural. Una delegació de l’Ajuntament de
Cardona, encapçalada per l’alcalde i el tinent d’alcalde,
acompanyats dels portaveus dels grups municipals Cloti
Farràs i Jordi Casas, va fer entrega de la senyera al Saló de
Cent de l’Ajuntament barceloní. Les dues poblacions van
simbolitzar la renovació del vincles que els uneixen des de
la fi de la Guerra de Successió, moment en què el castell de
Cardona va capitular davant les tropes de Felip V per evitar
la repressió borbònica sobre els ciutadans de Barcelona.

Ferran Estruch entrega la senyera de Cardona a l’alcalde Xavier Trias

Cardona renova la web www.cardona1714.cat
Des del passat mes de juny ja es pot visitar la remodelada web de la commemoració del Tricentenari de la Guerra
de Successió de Cardona www.cardona1714.cat. La nova web incorpora una secció de notícies, el programa commemoratiu de Cardona o un formulari de contacte a disposició dels usuaris i ha estat redissenyada per l’empresa
cardonina E2S Produccions.
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Cardona: punt d’interès turísitic al Born Centre Cultural
Cardona disposa des del passat setembre d’un
nou punt d’informació turística ubicat al BCC
Es tracta d’un tòtem informatiu, amb la imatge del castell
de Cardona, que ofereix als visitants la informació bàsica
dels recursos turístics de què disposa la vila cardonina.
L’aposta de Cardona per promocionar-se a través del Born
ha estat possible gràcies al conveni que els ajuntaments de
Cardona i Barcelona van signar l’any 2012 per difondre la
història de la Guerra de Successió i desenvolupar accions
conjuntes de promoció cultural i turística. El Born Centre
Cultural és l’espai museístic de Barcelona que divulga la
història del setge de la ciutat durant la Guerra de Successió. L’equipament es va inaugurar el passat 11 de setembre
i ha rebut més de 550.000 visites.

Tòtem turístic de Cardona al Born Centre Cultural

Augment de les visites a Cardona
Cardona va rebre durant l’any 2013 un total de 4.855
visites turístiques més que l’any 2012. En total, l’any
passat es van registrar 80.777 visites, mentre que el
2012 en van ser 75.922. Els recursos que més visitants
van tenir l’any passat són el Parc Cultural de la Mun-

tanya de Sal (58.210), que va guanyar 1.431 visitants, el
castell de Cardona (13.765), que en va guanyar 2.291, i
finalment el Centre Cardona Medieval, que incrementa
les xifres en 1.012 visitants i es va situar en 5.953 visitants el 2013.

L’Ajuntament crea dues comissions per als actes del Tricentenari
Cardona vol convertir la commemoració del Tricentenari en un nova fita històrica per a la vila. Per fer-ho, l’executiu municipal va formalitzar el passat mes de març la creació de dues comissions de treball -una de popular i una de tècnica- per
implicar el màxim nombre de persones i entitats en el projecte.
Comissió popular: Associació Cultural 18 de Setembre, Associació de Veïns i Amics del Barri Mercat, Amics de la Cultura, Associació de
Veïns del Barri de la Fira, Associació Pessebristes, Banda de Música de Cardona, Bruixes de Cardona, Cardona Jove, Cardona per la
Independència, Club BTT Salí, Col.legi Mare de Déu del Carme, Coral Cardonina, Escola Mare de Déu del Patrocini, Grup municipal de
CiU, Grup municipal del PSC, Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona.
Comissió Tècnica: Cèsar Grijalvo, cap del gabinet tècnic del Departament de Presidència; M. Àngels Blasco, directora dels Serveis
Territorials de Cultura de la Generalitat a la Catalunya Central; Agustí Alcoberro, director del Museu d’Història de Catalunya; Carme
Montaner, directora de la Cartoteca de Catalunya; Andreu Galera, director de l’Arxiu Històric Municipal de Cardona; Francesc Serra,
historiador i expert en la Guerra de Successió; Jordi Rodó, especialista en divulgació del patrimoni; Ainhoa Pancorbo, arqueòloga
municipal de Cardona, i Josep M. Montaner, tècnic de Comunicació de l’Ajuntament de Cardona.

Comissió Tècnica

Comissió Popular

Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Cardona envaeix el Born Centre Cultural

El Born Centre Cultural de Barcelona viu una
intensa jornada dedicada especialment a la vila de Cardona
Cardona va desembarcar al Born amb ganes de mostrar
la riquesa del seu patrimoni i la força de la seva història.
La jornada va començar amb una ballada del gegants de
l’Associació de Geganters de Cardona i els Geganters de
Planès i Bergús i els tallers infantils de la Fundació Cardona Històrica.
La posada en escena de la recreació històrica “Viurem lliures
o morirem” va ser el plat fort de la jornada. L’espectacle de
l’Associació Cultural 18 de Setembre i el Traspunt es representava per primera vegada a Barcelona i va emocionar els
prop de 300 espectadors que el van presenciar.
A continuació es va celebrar l’acte institucional. L’alcalde
Ferran Estruch, va agrair a l’Ajuntament de Barcelona
la seva predisposició a acollir Cardona en els actes del
Tricentenari i el director del Born Centre Cultural, Quim
Torra, va felicitar els cardonins per l’empenta i decisió amb
què estan tirant endavant els actes del Tricentenari tot
assegurant que “el Born sempre tindrà un record per a
Cardona i els cardonins, per l’exemple de resistència que
van ser en la guerra de Successió”. Van intervenir també el
tinent d’alcalde Josep Tristany, que va explicar els principals

recursos turístics de Cardona, i el director de l’Arxiu Històric
Municipal, que va fer un breu repàs del lligams històrics que
la vila de Cardona i la ciutat de Barcelona han tingut al llarg
del temps.

Els gegants i la Banda de Música de Cardona al Fossar de les Moreres

El Born Centre Cultural va acollir la recreació “Viurem lliures o morirem”
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La Banda de Música posa la festa pels carrers del Born

Acabat l’acte i després d’un tastet de productes locals ofert
per la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona, els gegants van ballar pel passeig del Born acompanyats de la Banda de Música de Cardona, que va posar la nota més festiva a
la jornada. La improvisada cercavila va arribar fins al fossar
de les Moreres, on es va interpretar El cant dels Segadors.
La jornada va acabar amb una fotografia de grup davant del
Born Centre Cultural, al costat de la senyera que oneja a
l’entrada de l’edifici i que Cardona va regalar a Barcelona en
honor als vincles que uneixen els dos municipis.
La presència de Cardona al Born es va completar amb la
projecció del documental “1711. El Setge” i un col.loqui
amb els responsables de les productores Lavínia i E2S, autores del documental, l’historiador Francesc Serra i el director
del Museu d’Història de Catalunya, Agustí Alcoberro.

notícies
El seguici festiu de Cardona va
participar a les festes de Santa
Eulàlia 2014 de Barcelona amb
els gegants, el Ball de bastons i
l’Àliga de Cardona
La comitiva cardonina l’encapçalaven
el Ball de Bastons, l’Àliga i els aliguers,
els gegants dels barris, la Colla de Geganters de Cardona, els Geganters de
Planès i de Bergús, els Geganters del
Raval de Sant Joan i la Banda de Música de Cardona. Un gran nombre de
veïns i veïnes de Cardona -lluint el mocador institucional de Festa Major- van
seguir la cercavila.
La jornada va arribar al punt culminat
quan el seguici festiu va arribar a la
plaça Sant Jaume i va ser rebut, des de
l’Ajuntament de Barcelona, pel tinent
d’alcalde de Cultura de Barcelona, Jaume Ciurana, acompanyat de l’alcalde
de Cardona, Ferran Estruch, i regidors
de la corporació municipal. Tot seguit
es van anar succeint els balls dels gegants i l’Àliga de Barcelona, i, a continuació, l’Àliga de Cardona, el Ball de
bastons i els gegants dels barris. La jornada va finalitzar amb un ball final de
tots els gegants i la cercavila de retorn al
Palau de la Virreina, on el seguici festiu
cardoní va romandre exposat durant 15
dies.
Recepció a l’Ajuntament barceloní

Diumenge al matí l’alcalde de Cardona i alguns dels regidors del consistori
van ser rebuts a l’Ajuntament de Barcelona pel tinent d’alcalde de Cultura

Cardona omple de festa Barcelona

L’Àliga de Cardona ballant al centre de la plaça Sant Jaume

Els nens del Ball de bastons van ballar a l’escenari

de Barcelona, Jaume Ciurana. Durant la recepció, l’alcalde cardoní va
fer entrega a Ciurana d’una figura
de l’Àliga de Cardona pel suport que
l’Ajuntament barceloní ha donat al

Alcalde de Cardona i regidors a l’Ajuntament de Barcelona

projecte de recuperació de l’Àliga cardonina. Al seu torn, el regidor Ciurana va obsequiar l’alcalde de Cardona
amb un llibre d’història de la ciutat de
Barcelona.

El seguici festiu de Cardona desfilant per la Rambla de Barcelona

Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Ajuntament i joves elaboren el primer Pla de joventut de Cardona
L’Ajuntament vol aprovar, abans
de ϐinalitzar la legislatura,
el Pla local de joventut de
Cardona, el primer document
d’aquestes característiques que
es fa al muncipi
Per fer-ho, l’àrea de Joventut del
consistori ha realitzat 3 sessions
participatives per debatre propostes i
actuacions que finalment s’inclouran
al Pla.
Agents socials, entitats i el col.lectiu
de joves de Cardona van participar
a les sessions realitzades els dies 11
i 14 de febrer i 2 de març que van

permetre realitzar la primera fase del
Pla, consistent en l’avaluació i diagnosi
de la realitat juvenil del municipi, que
ha estat finançada per la Diputació de
Barcelona. L’elaboració del Pla és una
aposta de l’actual equip de govern. La
regidora de Joventut, Aida Molner,
espera que serveixi per disposar “d’un
full de ruta per vertebrar totes les
polítiques de joventut”, atès que els
joves constitueixen “un dels pilars
fonamentals de la nostra societat”.
L’equip de govern fa una crida a la
participació per tal d’elaborar un document que reflecteixi les necessitats
reals del jovent de Cardona.

Els Serveis Socials municipals es traslladen al Centre Cívic
El canvi d’ubicació respon a la manca d’espai i
de condicionament de les antigues oϐicines del
carrer Rodes
La regidora de Serveis Socials de Cardona, Elena Xixons, va
explicar que “ja feia anys que les dependències dels Serveis
Socials havien quedat força obsoletes i, a més, en els darrers
temps aquest servei ha augmentat molt la seva activitat”. El
canvi permetrà millorar l’atenció que es presta als veïns de
Cardona, “ja que les noves oficines són a la cèntrica plaça
de la Fira i disposaran d’unes instal.lacions més adaptades”. El fet d’escollir el Centre Cívic contribuirà, també, a
compensar la factura energètica de l’equipament. Amb la
posada en marxa de les noves oficines de Serveis Socials,
situades a la planta -1 del Centre Cívic, també es va posar
en funcionament l’ascensor que comunica la plaça de la Fira
amb la carretera del Miracle. L’ascensor s’obre de dilluns a

Nova ubicació dels serveis Socials al Centre Cívic

divendres de les 8 del matí a les 9 del vespre i els caps de
setmana, de les 8 del matí a les 11 de la nit.

Cardona redueix la població de coloms un 62%
Cardona ha aconseguit reduir un
62% la població de coloms al municipi gràcies a un nou sistema de
control d’aquestes aus basat en un
producte anticonceptiu.
Segons dades de l’empresa Ambiens, responsable de la implantació d’aquest mètode, la població
de coloms a Cardona s’ha reduït
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substancialment. La reducció del nombre de coloms ha estat possible gràcies
a un dispensador automàtic de pinso
tractat químicament situat a la teulada
de l’església parroquial. Un cop finalitzat el tractament, es va aconseguir
reduir la població de coloms a menys
de la meitat. Per la regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament, l’assaig
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d’aquest nou mètode va resultar
positiu tot i que encara caldrà seguir observant l’evolució de la població de coloms.
Els responsables d’Ambiens van remarcar que el fàrmac és “totalment
segur”, tant per a la salut dels coloms i la d’altres animals com per a
les persones i per al medi ambient.

notícies

Més participació i nova imatge de la web municipal
L’Ajuntament crea una agenda d’activitats de les entitats on-line, un canal de comunicació directe
amb l’alcalde i la pàgina de facebook de l’Ajuntament de Cardona
L’Ajuntament de Cardona vol posar
a disposició de tots els ciutadans els
recursos que les tecnologies de la
informació i la comunicació ofereixen
avui en dia a la població. Així, des
del passat mes d’abril, la pàgina web
municipal (www.cardona.cat) presenta
una imatge renovada que permet una
navegació més senzilla i àgil.
Entre les novetats que presenta el nou
portal de l’Ajuntament destaca la creació d’una agenda d’activitats del municipi que permet conèixer amb antelació
totes les activitats que s’hi fan.
El seu funcionament és molt senzill:
quan una entitat o persona vol difondre una activitat, accedeix a la pàgina
web de l’Ajuntament i clica la pestanya
“Publica la teva activitat” que hi ha sota
el calendari d’activitats i, a continuació,
només cal omplir el formulari. El redisseny de la pàgina web municipal inclou
també un formulari per contactar di-

Imatge de la pàgina web municipal i del facebook de l’Ajuntament: http://www.facebook.com/
ajuntamentcardona

rectament amb l’alcalde per exposar
opinions, comentaris o preguntes sobre qualsevol qüestió relacionada amb
la vila. Finalment, des del passat mes
d’octubre, l’Ajuntament de Cardona

disposa de pàgina pròpia a facebook,
una eina que permetrà augmentar els
canals de difusió de l’Ajuntament i
millorar la comunicació amb els ciutadans.

Cardona estrena el nou Centre Cívic
L’Ajuntament de Cardona ha posat el Centre Cívic a disposició de
les entitats de la vila
La posada en marxa de l’equipament -que acull també les dependències de l’Àrea
de Serveis Socials de l’Ajuntament- s’ha fet després de completar el procés de participació ciutadana que l’Ajuntament va promoure amb les entitats per definir-ne
el model de gestió.
A les sessions hi van participar els representants de prop d’una trentena d’entitats
de Cardona que van acordar amb l’equip de govern la creació d’un model mixt
de gestió a càrrec de les entitats i de l’Ajuntament. Per fer-ho es crearà un grup
gestor del Centre Cívic format per 1 responsable polític i 1 responsable tècnic de
l’Ajuntament, 1 representant d’entitats juvenils de Cardona i 2 o 3 representants
d’entitats socials i culturals de Cardona que escolliran les pròpies entitats.

El Centre Cívic es gestionarà des de la pàgina web de
l’Ajuntament

La participació
dels veïns i veïnes en
els afers públics de la
vila ha estat clau en el
desenvolupament de
tres nous projectes de
poble com són la gestió
del Centre Cívic/Casal
de Joves, l’elaboració

Per gestionar l’ús dels espais del Centre Cívic d’una manera àgil, l’Ajuntament
habilitarà a la pàgina web municipal un calendari per saber quins dies i quines
sales del Centre Cívic estan ocupades. Des d’aquesta mateixa pàgina, a més, es
podran fer les sol.licituds d’ús de l’equipament. Properament es podrà consultar
tota aquesta informació, així com el Reglament d’ús del Centre Cívic a la pàgina
web municipal.

del Pla local de joventut
i el desenvolupament
del Pla estratègic de
Cardona

Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

15

notícies

Cardona viu una festa major històrica
La Festa Major de Cardona 2013 passa a la història
per haver culminat el projecte de recuperació de l’Àliga de Cardona

Processó de la Mare de Déu del Patrocini

El pregó institucional de Festa Major el va pronunciar Jaume Ciurana

Cardona va viure els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre una de
les festes majors més celebrades dels últims anys amb
l’excepcional presentació de la recuperada Àliga de Cardona
com a fet més remarcable.
Una festa per a tots els gustos
L’acte que va donar el tret de sortida als festejos va ser el pregó institucional, pronunciat el 5 de setembre per Jaume Ciurana, tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. L’endemà, divendres, es va viure la nit de l’”Empalme”,
la més festiva de la Festa Major, amb les actuacions de Som
Caliu i Strombers, que celebraven el 10è aniversari del seu
disc “Fiesta Ilegal” i que van ser els encarregats de pronunciar el pregó popular. Els actes van prosseguir dissabte al
matí, amb el primer “Encierro”, el tradicional repic de campanes i la inauguració, a la casamata del castell de Cardona,
de l’exposició “Catalunya i la Guerra de Successió” amb
l’assistència del conseller de Cultura, Ferran Mascarell.
Ja a la tarda, es va celebrar la festa de presentació de l’Àliga
de Cardona, el trasllat de la Mare de Déu del Patrocini i el
Ball de bastons. Acabats els actes, es va celebrar el Corre de

bou. Ja de nit, es va celebrar una cercavila nocturna de gegants que va precedir la Trobada de Gegants que, enguany,
es va celebrar diumenge al matí. Altres actes destacats van
ser el concert de la Banda de Música de Cardona, que celebrava el seu 10è aniversari amb un concert ple de sorpreses.
La nota negativa va ser la pluja, que va obligar a suspendre
la representació a la plaça de Bous de l’obra de teatre “Grease” del Traspunt i el castell de focs.
Cartell i programa de Festa Major
El programa de Festa Major 2013 es va dedicar a la història
de la celebració que Cardona va fer, l’any 1914, del segon
centenari de la fi de la Guerra de Successió. El treball, elaborat per Andreu Galera, director de l’Arxiu Històric Municipal, recollia la història de l’origen de la font monumental
de la plaça de la Fira, que 64 cardonins van promoure per
commemorar la rendició del castell i de la vila de Cardona
el setembre de 1714. Pel que fa al concurs de cartells de Festa
Major, la guanyadora va ser Gemma Portí Barcons amb un
cartell que tenia com a principal element gràfic la tradicional cargolera de Cardona.

Imatge de l’”Encierro”

La Banda de Cardona va celebrar els 10 anys amb un concert especial
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Cardona fa renéixer la seva Àliga
El dissabte 7 de setembre de 2013, l’Àliga de Cardona
va tornar a ballar a la vila, 300 anys després de la seva desaparició
Cardona va culminar, amb una esplèndida festa de presentació, el projecte de recuperació de l’Aliga de la vila, que va
tornar a ballar el passat 7 de setembre. La pluja va obligar
a traslladar la festa de presentació de l’Àliga a l’església de
Sant Miquel. El canvi d’ubicació no va restar participació a
l’acte i, a més, el va dotar d’una solemnitat especial.
La posada de llarg de l’Àliga cardonina va comptar amb
una destacada representació institucional, encapçalada per
l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, la vicepresidenta del Parlament, Anna
Simó, a més del cap de Cultura Popular de l’Ajuntament
de Barcelona, la corporació municipal, autoritats locals i comarcals i alcaldes de viles i ciutats del país que compten amb
una àliga en els seus seguicis festius.

L’alcalde, Ferran Estruch, pronunciant el seu discurs dedicat a l’Àliga cardonina

L’Àliga de Barcelona va apadrinar l’Àliga cardonina

L’Àliga de Cardona i els aliguers

Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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En una jornada històrica per a la vila, Cardona va recuperar
l’element més important del seu patrimoni festiu, acompanyantse de l’Àliga de Barcelona que va apadrinar la figura cardonina.
L’aparició de l’Àliga de Cardona, realitzada pel constructor de
gegants cardoní Toni Mujal, va arrencar un espontani i sentit
aplaudiment del públic mentre feia les seves primeres passes,
acompanyada pels 10 aliguers de Cardona, i al so de la marxa
composada per Narcís Mellado.
Seguidament les autoritats van prendre la paraula. L’alcalde cardoní va agrair la col.laboració “de totes les persones que han fet
possible la recuperació de l’Àliga” i, sobretot, als mecenes “que
hi han col.laborat econòmicament i que han fet que l’Àliga sigui des d’avui un símbol del poble”. L’alcalde Estruch va cloure
el seu discurs assegurant que “l’Àliga ja pertany a tots i cada
un dels cardonins”. Van seguir a l’alcalde les intervencions de
Francesc Fabregat, Salvador Esteve i Ferrran Mascarell, que van
coincidir a destacar la força de les tradicions i la cultura popular
a l’hora de construir el futur i van felicitar la vila de Cardona per
“l’extraordinari projecte” de recuperació de la seva àliga.
A continuació, l’Àliga de Barcelona va fer el seu ball
d’apadrinament i, tot seguit, la Banda de Música de Cardona va
interpretar les primeres notes del ball de l’Àliga de Cardona sota

L’Àliga de Cardona ballant a la plaça Mercat

la direcció de Xavi Ventosa, autor de la música. L’Àliga
de Cardona va arrencar la seva primera ballada sota
l’atenta i emocionada mirada d’un públic expectant.
En finalitzar el ball, el temple parroquial va esclatar
amb una impressionant i sentida ovació. Després dels
llargs aplaudiments, la Banda de Música va interpretar
el Cant del Segadors, donant per finalitzat l’acte.

Cardona celebra l’acte institucional del 18 de setembre
Cardona va celebrar el passat 18 de setembre
l’acte institucional d’homenatge als defensors
del castell durant la Guerra de Successió
La commemoració va comptar amb una alta participació de
públic que va seguir els actes, els quals incorporaven per
primer cop, el ball de la recuperada Àliga de Cardona.
La jornada es va iniciar a dos quarts de vuit del vespre amb
una conferència a càrrec del sociòleg Salvador Cardús. En
un saló de sessions ple a vessar, Cardús va defensar el dret
dels catalans a decidir el seu futur i es va mostrar convençut
que Catalunya celebrarà la seva consulta sobre la independència. Un cop finalitzat l’acte, la comitiva d’autoritats va
realitzar la tradicional ofrena floral monument del 18 de
setembre. A continuació, l’alcalde Ferran Estruch va prendre la paraula per encoratjar als cardonins i les cardonines
a seguir treballant per un futur millor i va recordar la lluita
dels defensors del castell “com a exemple de sacrifici en els
moments més durs de la nostra història”.
L’acte va prosseguir amb el ball de l’Àliga de Cardona que
va arrencar un intens aplaudiment del públic. Finalment la
interpretació del Cant dels Segadors per part de la Banda
de Música de Cardona va posar el punt i final a la jornada.
Aplec de Cardona

Els dies 13, 14, 15 i 18 de setembre es va celebrar el tradicional Aplec de Cardona. L’Aplec arribava a la 16a edició amb
importants novetats, especialment en la recreació històrica
18
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El saló de sessions es va omplir per seguir la conferència de Salvador Cardús

dels fets de la Guerra de Successió a la vila. La recreació
adoptava un nou títol “Viurem lliures o morirem” i sumava
noves escenes i textos que li confegeixen més espectacularitat i emotivitat sense perdre la base històrica. La nova posada en escena incorporava també novetats en la música i
l’ambientació de l’espectacle.
L’Aplec de Cardona es va completar amb una xerrada sobre
els herois de 1714, a càrrec de l’historiador Francesc Serra,
l’Aplec Infantil, la Mostra de cultura popular, una pedalada
popular i una visita guiada pels espais de la Guerra de Successió entre altres activitats.
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L’Ajuntament construeix un nou
dipòsit antiincendis

L’Ajuntament de Cardona adquireix
un desfibril.lador

Cardona ha posat en funcionament un nou dipòsit d’aigua
destinat a la lluita contra els incendis. La infraestructura
està ubicada al barri de Segalers, entre les cases de Sala de
Llobets i Pinell, i es va posar en marxa durant el passat estiu.
El dipòsit, amb capacitat per 340.000 litres, està construït
amb lloses de formigó prefabricat i s’abasteix d’aigua del municipi de Navès. El cost del projecte ha ascendit a 31.463,84
euros i s’ha finançat a través d’una subvenció de 26.314,85
euros concedida per la Direcció General de Medi Natural
i Biodiversitat. L’Ajuntament de Cardona agraeix la col.laboració de l’Ajuntament de Navès, que cedeix l’aigua del
dipòsit que està operatiu des del passat mes de juliol.

L’ajuntament de Cardona disposa d’un desfibril.lador extern automàtic (DEA) que permet actuar en cas que un ciutadà pateixi una aturada cardíaca. L’aparell està instal.lat a
l’entrada de l’Ajuntament, i, segons els tècnics de Creu Roja
de Cardona -que en van recomanar la instal.lació-, és aconsellable tenir un d’aquests aparells als equipaments públics
perquè poden ser decisius a l’hora d’evitar les conseqüències
negatives d’una aturada cardíaca.
Poden fer-lo servir, únicament, les persones amb coneixements i formació específica sobre l’aparell, el personal mèdic i els membres de Creu Roja. El fet que sigui transportable fa, a més, que es pugui traslladar si és necessari.

El nou dipòsit contra incendis s’ha instal.lat al barri de Segalers

El desfibril.lador s’ha instal.lat a l’entrada de l’Ajuntament

Constitució de la primera Taula per al desenvolupament local de Cardona
La Taula, que està integrada per tots els grups
municipals i els agents econòmics i socials de
la vila, serà el principal òrgan de treball per a
l’elaboració del Pla estratègic de Cardona
El dijous 27 de juny es va constituir la primera taula per al desenvolupament econòmic i social de Cardona amb l’objectiu
de definir les principals línies estratègiques per al futur de la
vila. Van formar la Taula representants de tots els grups municipals i agents econòmics i socials de la vila com l’Associació
d’Empresaris de Cardona, la Unió de Botiguers i Comerciants, l’entitat Goral i l’Associació de Veïns.
La trobada va servir per contextualitzar la situació de la vila
i per apuntar els principals eixos de treball de cara al futur.
El principal objectiu és que la Taula sigui un espai obert que
permeti avançar en el model de poble i concretar les línies
estratègiques de reactivació social, econòmica i demogràfica.

Imatge d’una de les sessions de treball del Pla estratègic

En paraules de l’alcalde, “aquesta iniciativa ha de permetre
avançar en la recuperació de la nostra vila i definir un projecte d’actuació a llarg termini que marqui un full de ruta
estratègic a seguir, amb independència dels colors polítics”.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Un estiu cultural amb el Cicle Espais i les Nits màgiques de la FCH
L’Ajuntament, la FCH i l’Associació Amics de la Cultura programen cultura a l’estiu
L’Ajuntament, la Fundació Cardona
Històrica i l’Associació Amics de la
Cultura de Cardona van coordinar un
intens programa cultural per als mesos
d’estiu a la vila. Els Amics de la Cultura van programar la tercera edició del
Cicle Espais amb l’actuació de la banda
de jazz Big Bom Band, el dia 12 de juliol, l’espectacle de teatre al carrer del
Traspunt, el 2 d’agost, i el concert del
Quintet de Metall del Tarragonès, el 17
d’agost.
Per la seva banda, la Fundació Cardona Històrica va portar, a l’interior de
la Muntanya de Sal, dues interessants
propostes musicals: el cantautor solsoní Roger Mas, el dia 13 de juliol, i el

Imatge del recital de la soprano Miki Mori a l’interior de la Muntanya de Sal

recital que va oferir la soprano Miki
Mori, el dia 10 d’agost, en dos concerts
que van exhaurir les localitats que es
van posar a la venda. Finalment, el 8

d’agost, l’Acadèmia Internacional de
Música de Solsona va oferir un concert
a la col.legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona

Festa Major de la Coromina
La Coromina va celebrar, des del dijous 22 d’agost fins al
dilluns 26 d’agost, una festa major plena d’activitats, amb
el piromusical, dedicat enguany a l’òpera, i l’actuació de la
Nova Trinca com a plats forts del programa de festes.
El tret de sortida de la Festa Major va ser el concert del grup
Hot Train Trio del dijous al vespre. Durant els dies de festa
hi va haver cercavila amb els gegants i la Banda de música
de Cardona, correfoc amb les Bruixes de Cardona i balls de
festa major.
El grup de teatre La Cua del Gat va presentar l’obra “Se alquila”, del cardoní Jordi Santasusagna. El programa d’actes
el van acabar d’omplir diferents concerts, sardanes, animacions per als més petits com l’”Encierro” infantil i les tradicionals misses del diumenge i del dilluns .

Imatge de la Festa Major de la Coromina

El Cicle de Música Sacra 2014 amb el Tricentenari
El Cicle de Música Sacra de Cardona (12 i 19 d’abril) celebra aquest 2014 el 10è aniversari amb dos concerts que tindran una forta vinculació amb la celebració del Tricentenari
de la fi de la Guerra de Successió.
Cicle Sacra 2013
Un concert de la Coral Cantiga, sota la direcció de Josep
Prats, va inaugurar la novena edició del Cicle de Música Sa20
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cra 2013. La segona vetllada va portar a la col.legiata de Sant
Vicenç el Quartet de la Filharmonia de Barcelona amb la soprano Júlia Sesé i el violinista Joan Espina, dirigits per Josep
Maria Sauret. El Cicle l’organitzen l’Ajuntament de Cardona, la Fundació Cardona Històrica i el Museu d’Història de
Catalunya amb el suport dels Serveis Territorials de Cultura
de la Catalunya Central.
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Inventari d’obres realitzades per l’Àrea de Serveis i Obres de
l’Ajuntament durant el 2013
Arranjament de diversos camins rurals del municipì
Treballs consistents en l’anivellació, formació de trencaaigües i aportació i estesa de graves, amb un import de
17.369,66 euros, a diferents camins del municipi com: camí de Lurdes, camí torre dels Moros, camí a la Vall de
Nyítols, camí a Cal Villó, camí a la capella del Remei, camí de Costa de Segalers, camí de Cal Cabreta a Pinell del
Bosc, camí rural a Guitart, Vilanova i Llobetó, camí de Joanàs, camí del Guix, camí de Cal Gavella, camí de Cal
Boïgaire, camí de la Torre del Llauner, camí de la Lloreda i camí de Guals.
Desbrossament de camins
Treballs de desbrossament amb mitjans mecànics i manuals, per un import de 3.722,45 €, dels següents camins
rurals del municipi: camins diversos del Barri de Coma, camí de Sant Salvador, camí del Paperer, camí de Serrateix,
camí de la Vall de Nyítols, camí de l’Escorxador a la Mare de la Font, carretera de Navel, tram fins al terme del
municipi, tram entre la rotonda de la Creu Roja fins a la Coromina.
Reparació de camins
Reparació del camí de la font del Vi i pavimentació de la cruïlla d’accés a Garrigó.
Altres treballs de millora de l’espai públic
Millora de l’accessibilitat al carrer de Sant Miquel.
Millores diverses a les instal.lacions de les piscines municipals.
Millores a les escales del passatge de la Farinera.
Reparació de voreres malmeses i millora de paviments de carrers.
Col.locació de nous bancs i reparació i pintat de bancs i papereres existents al nucli urbà de Cardona i al nucli de
la Coromina.
Renovació de l’enllumenat públic en diferents punts del municipi.
Senyalització de la piscina municipal.
Desbrossament, neteja i poda de les zones verdes del municipi.
Construcció d’una franja de vorera i col.locació de l’enllumenat en un tram del carrer de Sant Jordi (zona parada
bus).
Tancament divers de contenidors.
Reg per aspersió a l’arbrat del passeig de Mossèn Joan Riba.
Reparacions al camí de Bergús
Reparació amb el sanejament amb formigó de diversos forats del camí, amb un import de 1.266,10 euros.

S’ha millorat l’accés al carrer de Sant Miquel

Instal.lació de l’enllumenat públic a l’avinguda Sant Jordi

Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

21

notícies

Bolets i visitants a la Fira de la Llenega 2013
La vila de Cardona va viure una reeixida Fira de la Llenega
2013. Les activitats que més seguiment van tenir van ser
les degustacions de plats elaborats amb bolets per nou
restaurants de la vila, i la sisena edició del Concurs Infantil
de Bolets en el qual van participar més d’una vintena de
joves boletaires. A més, durant tot el matí, el nucli antic
de la vila ducal va gaudir d’una gran animació gràcies a les
parades al carrer del comerç local, la venda de productes
d’artesania i alimentació i les exposicions de bolets. Durant
la Fira, Miquel Márquez, del restaurant Sala de Berga, va fer
la xerrada “Els Bolets. Producte estrella a la cuina”, que va
finalitzar amb el tast d’una tapa cuinada amb bolets, feta pel
cuiner local David Guitart, i amb un maridatge amb vins
Piteus.

Imatge de la Fira de la Llenega 2013

Creen l’Associació de Veïns de Cardona
Un grup de veïns i veïnes de Cardona han impulsat la creació de l’Associació de Veïns de Cardona. L’entitat està presidida
per David Babià i vol aglutinar el moviment veïnal de la vila. Les persones interessades a contactar amb l’Associació ho poden
fer a través del correu electrònic a: aavvcardona@gmail.com.

700 participants al Cros Escolar de Cardona
El diumenge 26 de gener es va celebrar una nova edició del
Cros Escolar de Cardona,organitzat per l’Ajuntament, la
Fundació SHE i el Consell Esportiu del Bages amb la col.
laboració de les AMPA de Cardona. La prova es va fer al
camp municipal d’esports de Cardona i s’adreçava als nens
i nenes de les categories de prebenjamí fins a cadet i era
puntuable per a la fase comarcal de cros dels Jocs Esportius
escolars de Catalunya. A més, també s’hi va incloure una
categoria mini per als més petits (P3, P4, P5) i una cursa
popular no competitiva per a adults. El Cros Escolar de
Cardona s’emmarca dins les activitats de la Jornada del Cor
que la Fundació SHE va organitzar a Cardona, del 18 al 26
de gener, per promoure la salut cardiovascular.

Cross escolar 2014

Jornada científica sobre mineria neolítica
L’Institut de Recerques envers la Cultura (IREC) va organitzar, el dissabte 16 de novembre, la primera edició de la Taula
Rodona de Cardona, una iniciativa dedicada a fomentar la transmissió i la divulgació dels coneixements científics a l’entorn
de l’estudi de la prehistòria. Aquesta primera jornada científica va tractar sobre la mineria neolítica a Catalunya i va reunir a
la vila ducal una dotzena d’especialistes en aquesta matèria. La jornada es va completar amb una visita a la Muntanya de Sal
i a les antigues mines de Cardona. La voluntat dels organitzadors -IREC, Museu de Gavà, Ajuntament de Cardona i Trajectòries- és que la Taula Rodona de Cardona se celebri cada dos anys i es converteixi en un instrument de col.laboració entre
institucions i grups de recerca.

Cardona reobre la piscina coberta del Vilar Rural
L’Ajuntament de Cardona ha renovat el conveni amb el Grup Serhs per oferir als veïns el servei de piscina coberta del Vilar
Rural. La piscina coberta està oberta els dilluns i els dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 21:00h, els divendres de 9:00h a
14:00h i de 15:00 a 17:00h. A més, l’Ajuntament hi manté els cursets de natació i els d’aiguagym.
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Cardona celebra Santa Bàrbara
Com ja és tradició, la vila ducal va celebrar la festivitat de
Santa Bàrbara homenatjant els miners cardonins i les seves famílies amb un acte institucional al Parc Cultural de la
Muntanya de Sal. Els actes de Santa Bàrbara van començar
a les 10 del matí amb una missa a l’església parroquial. L’acte
institucional es va fer a la plaça d’Emili Viader, a l’entrada de
l’antic recinte de Mina Nieves, i va ser presidit per l’alcalde,
Ferran Estruch, i la corporació municipal, acompanyats dels
representants de la direcció i els treballadors de les empreses
Ercros i Salinera de Cardona. Després dels parlaments es
va fer l’ofrena floral al monument al miner i, tot seguit, es
va encendre la flama del memorial i es van llançar 77 salves
d’honor en memòria dels miners que van morir a la mina.

Santa Bàrbara 2013

Torna el Taller de Cultura de Cardona
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cardona ha programat una nova edició del Taller de Cultura. El primer bloc del
taller es fa entre els mesos de febrer i abril i inclou un taller de pastisseria creativa, impartit per Karina Fernández, un sobre
intel.ligència emocional, a càrrec d’Albert Bover, un sobre el món del cafè, que impartiran Joan i Toni Gener i un taller de
nivell bàsic de ganxet que impartirà Àngels Esteve. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament espera que el Taller mantingui
la bona acollida de públic de la primera edició i contribueixi a ampliar i dinamitzar l’oferta cultural de la vila.

Seminari sobre el sistema financer al final de l’edat mitjana
Una vintena d’especialistes en història medieval es van reunir a Cardona els dies 18, 19 i 20 de setembre del 2013 per
participar al seminari “El sistema financer al final de l’edat mitjana. Instruments i mètodes” organitzat per l’Institut Milà i
Fontanals, l’IMF-CSIC (Centre Superior d’Investigacions Científiques), la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Cardona. Els assistents, provinents de diverses universitats i centres d’estudi espanyols i europeus, van visitar també els principals
equipaments culturals de la vila ducal.

Cardona, la música d’un poble
El dissabte 20 de juliol del 2013, el teatre Els Catòlics de Cardona va ser l’escenari de la presentació pública de “Cardona, la
música d’un poble”, un documental sobre la música i els músics de la vila ducal realitzat per Joan Vàzquez. El documental
recull imatges de diverses celebracions a la vila de Cardona en què la música té una presència destacada i permet fer un retrat
de les tradicions i la cultura de la vila ducal a través de la música, la seva gent i els seus costums des d’una perspectiva propera
i emotiva.

Premis Bages Juvenils de Literatura
La col.legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona va ser l’escenari del lliurament dels trentens Premis Bages Juvenils de
Literatura i els desens Premis Vila de Cardona de Narrativa Historicollegendària. Els Premis Bages els convoquen
l’Ajuntament de Cardona i Òmnium Bages i, a l’edició de
l’any 2013, s’hi van presentar un total de 210 treballs. En
el transcurs de l’acte, que va comptar amb l’assistència de
l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, la regidora d’Educació
de l’Ajuntament de Cardona, Elena Xixons, el vicepresident
del Consell Comarcal del Bages, Joan Vinyes, i el president
d’Òmnium Bages, Jaume Puig, també es va presentar la publicació que recull els treballs seleccionats. L’acte va comptar
amb l’actuació del grup Amar Mende, una formació que interpreta música tradicional de la regió de Mongòlia.
Fotografia dels guardonats als Premis Bages
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2014, l’any de Cardona
Ens trobem a l’any 2014. Un any transcendental per al futur
col.lectiu del nostre poble i del nostre país. El 2014 és un
any que, malgrat les dificultats que encara existeixen, podem
dir amb certesa que és un any d’esperança per a Cardona.
I aquesta afirmació que avui podem fer no és casual. En els
darrers anys hem estat treballant per consolidar projectes
que avui, amb satisfacció, podem dir que comencen a ser
una realitat. Cardona està avui amb més bones condicions
per encarar el futur que no fa tres anys, i ho està per l’esforç
i el treball, gens fàcil, que hem desenvolupat els darrers anys.
Vam heretar una situació econòmicament molt complicada
que, malgrat que no ha estat superada del tot, sí que ens
permet encarar nous projectes que fa uns anys ens semblaven impossibles. Gràcies a l’esforç i al sacrifici de tots, hem
capgirat la situació econòmica de l’Ajuntament, pagant a la
nostra gent, i tot això ho hem fet sense apujar els impostos,
garantint la prestació de tots els serveis públics i fins i tot millorant tot allò que ha estat a les nostre mans. La política de
contenció ens ha permès reduir el termini de pagament de
catorze a tres mesos, sent conscients que encara ens queda
molta feina per fer.
Paral.lelament, hem anat construint projectes clau per al
nostre futur. “Cardona 2014”, “Cardona turisme” o el pro-

jecte “Cardona Integral” són exemples de projectes treballats
aquests anys i que ara, amb satisfacció, podem dir que comencen a veure els seus fruits. Avui Cardona té el gran repte
de convertir-se en un referent de salut, tenim l’oportunitat
de construir un projecte col.lectiu que ens permeti assolir
fites fins ara impensables. La construcció d’un nou camp
d’esports, l’adequació del nostre entorn com a espai únic
per a la pràctica de l’esport, la consolidació de Cardona com
a espai de reunions i congressos és una realitat cada cop
més propera. També hem assentat les bases per convertir
Cardona en una potència turística de primer ordre, prioritzant la comercialització al món de la “Destinació Cardona”
com a producte integral. També, durant aquest any, es realitzaran obres clau com la remodelació del carrer Hospital.
Tot això sense oblidar que sectors estratègics fonamentals
com l’agroalimentari o l’industrial són també sectors que
ens cal potenciar. Per això estem elaborant entre tots un pla
estratègic que ens permetrà afrontar amb garanties el futur
i, sobretot, aconseguir el gran repte de sortir definitivament
de la crisi i frenar el decreixement demogràfic.
Des del Grup Municipal d’Esquerra estem convençuts que
una nova etapa per a Cardona no només és possible, sinó
que ja comença a ser una realitat.

Cloti Farràs

Érem 5218. Som 4956
Després de gairebé tres anys de mandat del govern d’ERC,
comencem a fer balanç i ens trobem amb un padró
d’habitants que ha passat dels 5.218 que lluïen a la seva
propaganda electoral a l’actual xifra de 4.956 cardonins
amb data 1 de febrer de 2014. Molts dels nostres joves no
veuen el seu futur proper a Cardona i el grau d’envelliment
és cada vegada més gran.
Encara no hem vist el projecte del camp de futbol que,
segons el seu programa, s’havia d’iniciar el 2011, i el model
de poble que asseguraven tenir molt clar resulta que no era
així i que s’ha de definir ara en el Pla estratègic que s’ha
iniciat recentment.
En el Ple del mes de maig de l’any passat, el nostre Grup
va presentar una proposta seriosa de Formar un Govern
d’unitat amb els 13 regidors del consistori cardoní, respectant l’alcaldia del Sr. Estruch, amb independència dels
partits de què provenien, i amb l’únic fi de treballar junts
per Cardona en uns moments especialment delicats per al
nostre municipi. No hi havia exigències ni condicions, en
la nostra proposta, només oferiments.
L’alcalde, Ferran Estruch, i el Grup Municipal d’ERC va
rebutjar la nostra proposta, ajudats pel vot d’un dels dos
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Portaveu CiU

regidors socialistes, el del seu portaveu, Jordi Casas, fet
ja habitual que dificulta encara més la nostra tasca de fer
oposició.
Tant de bo les iniciatives d’entitats com Goral i l’Associació
d’Empresaris i l’empenta que sempre han demostrat tenir
els cardonins en els moments difícils ens ajudin a sortir de
la situació en què ens trobem.
També comptem amb el projecte Cardona Integral, en conveni amb la Fundació SHE, un conveni que cal destacar
que encara està pendent d’aprovació, després d’haver presentat ja el projecte a la població i de, fins i tot, aventurar-se
a fixar dates d’execució que ja s’han començat a incomplir.
És per tot això que creiem fermament que calen decisions
valentes i alguna cosa més que paraules perquè Cardona
pugui recuperar el lloc i la rellevància que es mereix, i els
nostres infants i joves s’hi puguin imaginar el seu futur.
El nostre Grup sempre hi serà, aportant el nostre gra de
sorra i donant suport a tot allò que sigui en benefici de la
nostra comunitat, vingui d’on vingui, amb honestedat i
amb tot l’esforç que estem segurs que som capaços de fer.

opinió
Jordi Casas
Portaveu PSC

2014, una llum en la foscor
El present any que acabem de començar ens obre un període d’incertesa a tots els nivells de la nostra societat.
Respecte a l’Estat, la fictícia sortida de la crisi econòmica,
les continuades retallades de drets socials, la destrucció de
l’estat del benestar i l’enfrontament directe al procès sobiranista de la nostra autonomia ens deixen un panorama poc
alentador i ple de crispació.
Pel que fa a Catalunya, la situació no és gaire millor que
l’anterior. El Govern de la Generalitat centra tota la
seva activitat política en la proposta nacionalista i en la
hipotètica consulta del 9 de novembre, deixant de banda
aspectes fonamentals per a tota la ciutadania catalana. Es
segueix amb la política de les retallades, de la privatització
dels serveis públics, de l’ofegament de la classe treballadora i
sense saber donar resposta als problemes reals de la societat.
A més a més, aquest desafiament nacional sobiranista crea
un ambient d’inseguretat, d’incertessa, de problemàtica, de
preocupació i de divisió entre els mateixos catalans.
També és important remarcar la manca de responsabilitat i
els continus incompliments dels acords pactats amb els ens
locals que fan trontollar l’estabilitat econòmica de molts
ajuntaments, com és el cas del de Cardona.

Quant al poble, seguim en l’estancament econòmic, polític i
social i sense fer passos endavant; així és molt difícil definir
un full de ruta que ens permeti augurar una prompta recuperació i una sortida digna d’aquesta crisi. Encara estem
pendents de concretar l’elaboració del POUM, de començar
les millores de carrers del nucli antic, d’iniciar la remodelació de la zona esportiva i del seu camp de futbol, d’impulsar
i reactivar l’economia local, de fomentar l’ocupació i l’accés
a l’habitatge social per als joves de la vila i de redireccionar
l’activitat turística per tal que sigui un element generador de
riquesa que reverteixi en el comerç local.
L’any 2014, amb la celebració del Tricentenari de la Guerra
de Successió, ens obre una escletxa de llum per a la nostra
vila. El reconeixement històric del nostres avantpassats ens
ha de permetre resituar el poble de Cardona en el primer
pla de l’actualitat catalana; no sols a nivell cultural, patrimonial i turístic, sinó que hem de saber aprofitar aquest impuls
per activar totes les sinergies possibles i posar les bases per a
la nostra recuperació.
Hem de ser hàbils, valents, decidits i encertats a l’hora de
prendre decisions; l’any té una durada determinada i no podem perdre aquesta oportunitat.

entitats

Hissen una senyera al turó de la
Moixeta
El passat 23 de juny, un grup de cardonins va pujar al
turó de la Moixeta per hissar una senyera, aprofitant que
la Flama del Canigó arribava a Cardona.
Unes quaranta persones es van encarregar de recórrer el
camí fins a l’indret escollit; un cop a dalt, i en el moment
que passava la Flama -que es va aturar a la rotonda de la
Creu Roja-, van entonar El cant dels Segadors mentre uns
infants enlairaven la senyera que quedava visible des de
molts llocs.
Els responsables d’aquesta inciativa volen donar les gràcies a tothom que ha col.laborat en el projecte: “Aquesta
és una manera molt senzilla d’agraïment, però la senzillesa i la bona voluntat han fet possible aquest gest”.
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El patinador cardoní Pere Marsinyach assoleix el campionat del món
L’Ajuntament ofereix a Marsinyach una
recepció oϐicial per celebrar els seus èxits
esportius
El jove patinador de la secció de patinatge artístic del
Foment Cardoní, va guanyar el campionat del món
en la modalitat combinada en la competició que es
va celebrar a Taipei, a l’illa de Taiwan, el passat mes
de novembre. En aquest mateix campionat, va quedar
tercer en la modalitat lliure. Marsinyach és tota una
referència en el camp del patinatge artístic, esport en
el qual ja ha aconseguit ser campió de Catalunya i
d’Espanya júnior. L’Ajuntament de Cardona va oferir
una recepció oficial per celebrar els èxits esportius de
Marsinyach. Acabada la recepció, va sortir al balcó de
l’Ajuntament per saludar els veïns i veïnes i per agrairlos el seu suport i el suport del Club de Patinatge de
Cardona.

L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, dirigint-se al públic i al seu costat Pere Marsinyach

El saló de sessions ple a vessar per homenatjar Pere Marsinyach

Pere Marsinyach és aplaudit pel públic en sortir de l’Ajuntament

Cardona reconeix la trajectòria de la secció de patinatge del Foment Cardoní
El Club celebra els 50 anys d’història plens d’èxits esportius
L’Ajuntament de Cardona va homenatjar la secció de patinatge del Foment Cardoní, que el 2013 va celebrar els 50
anys d’història. D’aquesta manera, Cardona va reconèixer
la trajectòria d’una de les entitats esportives de més llarga
tradició de la vila, que no només ha contribuït a difondre
l’esport del patinatge, sinó que també ha projectat la vila
cardonina a nivell internacional.
L’acte es va fer el diumenge 1 de setembre, a la una del migdia, al saló de sessions de l’Ajuntament. A més d’homenatjar
el club cardoní, es va entregar un diploma al president i expresidents de l’entitat i als patinadors internacionals que en
aquests anys han representat el club cardoní. L’acte va recordar també Joan Òrrit, una de les figures clau de la història
del patinatge a Cardona.
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Cardona homenatja Mn. Josep M. Casafont
La Coral Cardonina homenatja el fundador de
l’entitat i director del cor cardoní durant 55 anys
L’homenatge va coincidir amb el primer aniversari de la
defunció de Josep M. Casafont (1935-2012). Amb motiu
d’aquest aniversari, els membres de la Coral Cardonina van
impulsar un seguit d’actes commemoratius amb la voluntat
de reivindicar i reconèixer el llegat del fundador i director del
cor cardoní durant 55 anys.
El 7 de desembre, el saló de sessions de l’Ajuntament va acollir el primer dels actes d’homenatge, presidit per l’alcalde de
Cardona, Ferran Estruch, el rector de la parròquia de Cardona, Mn. Antoni Guixé, i els representants de la Coral Cardonina. El musicòleg Ovidi Cobacho va glossar la figura de Mn.
Casafont, a més de repassar la història de la Coral Cardonina
i anunciar els nous projectes de futur de l’entitat. El segon
acte, celebrat el 8 de desembre a l’església parroquial de Cardona, va ser un gran concert commemoratiu. Hi van actuar
la Coral Cardonina i l’Orfeó Nova Solsona. Els cantaires de
les dues corals, acompanyats d’un conjunt instrumental, van
oferir un concert amb un repertori selecte i variat, en el qual
hi havia algunes de les composicions i arranjaments de Mn.
Casafont.
Josep M. Casafont, nascut a Solsona, fou ordenat sacerdot
l’any 1957 i va ser destinat a la parròquia cardonina, on obtingué el benefici d’organista on residí fins als seus darrers

L’Església parroquial plena en l’homenatge a Mn. Casafont

dies. La seva trajectòria va estar íntimament lligada al municipi cardoní, on desenvolupà la seva doble faceta de músic i
religiós. Va crear l’Escolania parroquial, la Schola Cantorum
i, posteriorment, la Coral Cardonina. La seva activitat com a
director i organista va contribuir a solemnitzar les cerimònies
religioses i, també, les festivitats del poble, des dels tradicionals concerts de la Puríssima i Setmana Santa fins a les cantades de caramelles i nadales. El seu catàleg d’arranjaments i
composicions inclou, també, peces religioses d’acurada concepció, i cançons, ballets i sardanes.

Els premis Eloi de Navel reconeixen Jané Bertran i Biofar Laboratoris
Les empreses Jané Bertran i Biofar Laboratoris
van ser les guanyadores de la segona edició dels
premis Eloi de Navel
Els guardons a la innovació i a la trajectòria de les empreses
locals es van lliurar el passat mes de desembre, en el transcurs del sopar anual que celebra l’Associació d’Empresaris
de Cardona (AEC) amb la col.laboració de l’Ajuntament de
Cardona i la Caixa.
Els guardons (batejats en honor del considerat el primer
gran exportador de la vila, un negociant que va viure a
cavall dels segles XIV i XV) es convoquen per distingir les
empreses que destaquen per la seva innovació i creixement
(Biofar), i per reconèixer la trajectòria d’una empresa local
(Jané Bertran).
Els germans Rafael i Josep Jané van iniciar Jané Bertran en
l’activitat industrial de fabricació de farines de blat a la fàbrica “La Concepción” de Cardona, l’any 1954. Més endavant
van ampliar les activitats a dues fàbriques de farines més.
Als anys 60 es va començar la fabricació de pinsos compostos que l’any 1974 es van ampliar en un nou emplaçament.
Els germans també van crear granges de diferents tipus de
bestiar i el 1963 van posar en marxa l’Escorxador Frigorífic
del Cardener, Mafrica, SA.

Fotografia de grup de la segona edició dels Premis Eloi de Navel

Biofar Laboratoris és un laboratori de diagnosi clínica veterinària dedicat fonamentalment a l’anàlisi i a la diagnosi
biològica relacionades amb la ramaderia i l’agroalimentació.
Biofar ha implantat, per primer cop a Europa, un sistema
de detecció de malalties que ha estat una revolució per a
la detecció de la grip porcina. El president de l’AEC, Ramon Vilajosana, va explicar les principals línies de treball de
l’associació i l’alcalde, Ferran Estruch, va animar els empresaris i l’associació a continuar en la seva tasca.
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PROGRAMA COMMEMORATIU
DEL TRICENTENARI DE 1714 A
CARDONA
L’Ajuntament de Cardona ha començat a
dissenyar els actes que portarà a terme per
commemorar el 300 aniversari de la ϐi de la
Guerra de Successió.

9 febrer 2014.
Participació del seguici festiu de la vila de Cardona a les
festes de Santa Eulàlia de Barcelona.
29 març 2014.
Presentació del llibre “Cardona 1705-1714. La resistència
a l’interior”, de Francesc Serra i Sellarès. Al saló de
sessions de l’Ajuntament de Cardona, a les 8 del vespre.
12 abril 2014.
Cloenda a la vila de Cardona del Congrés Internacional
d’Història de la Guerra de Successió, impulsat pel Museu
d’Història de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i
l’Ajuntament de Barcelona.
Primer concert del Cicle de Música Sacra de Cardona.
13 abril 2014.
Concert de música tradicional catalana. Amb la Banda
de Música de Cardona, la Coral Escriny de Santpedor i
la Coral Cardonina. Al temple parroquial.
19 abril 2014
Segon concert del Cicle de Música Sacra de Cardona.
21 juny 2014.
Inauguració de la senyalització monumental i de la
Guerra de Successió al castell de Cardona.
Inauguració del l’Espai 1714 a la casamata del castell
de Cardona.
Inauguració de les obres de reforç i protecció dels
baluards del castell de Cardona i de les obres de millora
i impermeabilització de la coberta de la canònica de Sant
Vicenç.
Setembre 2014.
Actes de commemoració de la Diada
Aplec de Cardona. Recreació històrica per part de
l’Associació Cultural 18 de Setembre i altres entitats de
la vila, en record i homenatge del setge de Cardona de
1714, els dies 18, 19, 20, 26 i 27 de setembre.
18 setembre 2014.
Acte institucional de commemoració del final de la
Guerra de Successió a Cardona.
5 d’octubre 2014.
Concert de cloenda del Tricentenari amb l’Orfeó Català.
I A MÉS
- Creació de les visites temàtiques: “Cardona 1714.
La fortalesa inexpugnable” i “Desvalls. L’heroi de la
resistència”.
- Exposició: “Nobles i cavallers entre dos monarques.
La Guerra de Successió al fons de l’Arxiu Nacional de
Catalunya”. Setembre de 2014, al Casal Graells.
- Creació de la ruta turística “Els escenaris de la
resistència” amb senyalització turística a la vila i als
entorns de Cardona.
- Recuperació de menús i plats de la gastronomia del
segle XVIII.
- Elaboració de materials educatius i pedagògics sobre la
Guerra de Successió a Cardona.

www.cardona1714.cat

