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TELÈFONS D’INTERÈS

editorial

Cardona  ja té un pla. Després d’un any de treball col.lectiu, 
el passat 21 de novembre es va presentar el Pla estratègic de 
Cardona. Un document que ha d’esdevenir el full de ruta 
per al desenvolupament econòmic i social de Cardona du-
rant els propers 10 anys. 

Cardona ha estat i és una vila lluitadora, hem superat tots 
els moments de dificultats i ho hem fet gràcies a l’esforç de 
tots els cardonins i cardonines. Gràcies a la constància, el 
compromís de la gent i, sobretot, a les ganes de superar-nos 
dia a dia.

En els darrers anys, hem engranat un model de poble que 
ens ha permès superar les dificultats viscudes sobretot des 
del tancament de les mines, un model  basant en les nostres 
potencialitats i recursos propis.

Un model, però, que ens calia actualitzar i redefinir, i fer-
ho col.lectivament i participadament, per tal d’encarar el 

Cardona té un pla
futur amb millors garanties. Gairebé 800 persones han par-
ticipat en l’elaboració d’aquest Pla, aportant les seves idees 
i inquietuds i ajudant a definir conjuntament el futur.. El 
resultat ha estat un document amb una gran potencialitat, 
que no només defineix les línies estratègiques a seguir, sinó 
un conjunt de programes i projectes concrets que ens ha de 
permetre passar immediatament, com ja hem començat a 
fer, de  les paraules als fets.

Cardona ara té un pla. Un pla compartit que cal desenvolu-
par, cadascú des de la seva posició, però tots empenyent cap 
a la mateixa direcció. Un pla que ha d’aconseguir els objec-
tius marcats, fer de Cardona un lloc de referència on la gent 
que hi vivim i els que volem que vinguin trobin una vila ple-
na d’oportunitats i econòmicament i socialment avançada. 

Cardona comença, doncs, una nova etapa que ens ha de 
portar a un futur millor; tenim clar el que volem i ara, entre 
tots, ho hem de fer realitat. Depèn de nosaltres!
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Cardona clou la commemoració del Tricentenari 
projectant la seva imatge i la seva història a tot el país
La commemoració fa de Cardona un dels 

principals punts d’interès turístic del 
Tricentenari  i de la Ruta 1714  

Més de 300 persones omplen la col.legiata de 
sant Vicenç en l’acte institucional de cloenda 
del Tricentenari. Al final de la celebració 
l’alcalde de Cardona lliura la flama de la 

resistència al president de la Generalitat  
--------------------------------------

El president de la Generalitat i la presidenta del 
Parlament assisteixen el 21 de setembre a l’acte 

de cloenda del Tricenetanri de Cardona 

La col.legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona va aco-
llir el passat 21 de setembre l’acte oficial de cloenda de la 
commemoració del Tricentenari de 1714.  
Un espectacle carregat d’una 
forta simbologia i presidit pel 
president de la Generalitat, 
Artur Mas, la presidenta del 
Parlament, Núria de Gis-
pert, i l’alcalde de Cardona, 
Ferran Estruch, va posar el 
punt i final als actes com-
memoratius en una jornada 
plena d’emotivitat que va recordar els orígens i els fets més 
destacats de la mil.lenària història de la vila ducal. 
Els actors Manel Barceló i Núria Clemares van ser els 
encarregats de donar forma a l’espectacle que, en format de 
cantata i sota el títol “Cardona, la flama de la resistència”, va 
homenatjar l’heroica resistència que els defensors del castell 
de Cardona van protagonitzar durant la Guerra de Successió, 
convertint la fortalesa cardonina en el darrer baluard de les 
llibertats catalanes. Sota la direcció de Josep Maria Sauret, 
l’acte va combinar fragments musicals amb passatges 

escènics i narratius i va comptar també amb la participació 
del grup de teatre de Cardona El Traspunt. El moment més 
emotiu de l’acte va arribar al final quan un infant va donar 

simbòlicament la flama de 
la resistència de Cardona 
a l’alcalde Ferran Estruch 
i seguidament aquest la va 
lliurar al president de la 
Generalitat .
L’acte va omplir a vessar 
el temple romànic en una 
intensa jornada que va co-

mençar amb el president Mas ovacionat pel públic amb els 
crits de “president, president”. 
Hi van ser presents, també, el conseller de la Presidència, 
Francesc Homs; el president d’ERC, Oriol Junqueras; els 
diputats Josep Turull, Laura Massana, Dionís Guiteras i Da-
vid Bonvehí; la presidenta del Consell Comarcal del Bages, 
Mercè Cardona; el delegat del Govern a la Catalunya Cen-
tral i alcalde de Berga, Juli Gendrau, i els alcaldes de Súria, 
Solsona, Sallent i Monistrol de Montserrat, entre d’altres 
autoritats.
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L’Àliga de Cardona balla en honor 
del president de la Generalitat i 
de la presidenta del Parlament  

L’acte de cloenda del Tricentenari de Cardona va fina-
litzar a l’exterior de la col.legiata amb el ball de l’Àliga 
de Cardona. Representant la vila cardonina, l’Àliga va 
ballar en honor del president Mas i de la presidenta del 
Parlament, de les autoritats i del poble cardoní. Va ser 
una ballada excepcional carregada de simbolisme que va 
arrencar un fort aplaudiment de tots els assistents. Un 
cop acabada la ballada i amb el pati d’armes del castell 
ple de gom a gom, la Banda de Música de Cardona va 
interpretar el Cant dels Segadors donant per finalitzat 
un dels actes més emotius celebrats a Cardona en els 
darrers anys.

Ferran Estruch i Artur Mas 
defensen la llibertat del poble de 
Catalunya a decidir el seu futur 

En el torn dels parlaments, l’alcalde de Cardona, Ferran 
Estruch, va recordar l’exemple de Cardona en la seva de-
fensa de les constitucions catalanes durant la Guerra de 
Successió i va definir Cardona com a “símbol de resis-
tència”. Estruch va qualificar d’antidemocràtics aquells 
que no permeten que es consulti el poble de Catalunya 
i va brindar al president Mas tot el suport necessari. Per 
la seva banda, el president de la Generalitat va defensar 
“la voluntat de ser” del poble català i va remarcar el seu 
ferm compromís amb la democràcia i amb el dret a de-
cidir del poble català.

L’Ajuntament de Cardona i l’empresa cardonina E2S han 
impulsat la creació de la ruta del Setge de 1711, una nova 
ruta turística sobre un dels episodis històrics més transcen-
dentals que ha viscut la ciutat: el setge de 1711.
La ruta discorre pels principals escenaris del setge i es pot 
resseguir a través d’un díptic informatiu -que es pot trobar 
als principals centres turístics de la  vila- o bé per mitjà de 
dispositius mòbils. 
La ruta s’ha senyalitzat a través de 9 punts ubicats en dife-
rents zones de la geografia del municipi. Aquests 9 punts 
-senyalitzats per mitjà d’un monòlit o placa- se situen en els 

Cardona crea la ruta del Setge de 1711
La ruta senyalitza 9 indrets de la vila i es pot seguir per mitjà d’una aplicació per a dispositius mòbils 

indrets determinats que permeten explicar com es va des-
envolupar el setge. Cada punt disposa d’un codi QR que 
remet el visitant a una pàgina web amb informació detallada 
sobre la ruta. D’aquesta manera, el visitant pot conèixer in 
situ com es va desenvolupar el setge, com es va defensar la 
fortalesa i com es va aconseguir trencar el setge borbònic al 
castell de Cardona. 
La ruta està en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès.  
L’aplicació es pot descarregar des de les botigues virtuals de 
Google Play, i properament a l’App Store  De moment s’han 
registrat ja més de 200 descàrregues.

L’alcalde Estruch i el president Mas van presidir l’acte final del Tricentenari

L’Àliga de Cardona va ballar davant de les autoritats
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La seu de l’Arxiu Històric i Municipal de Cardona va acollir 
durant tot el mes de setembre l’exposició “Nobles i cavallers 
entre dos monarques” que reconstrueix els principals esde-
veniments de la Guerra de Successió a través dels fons docu-
mentals que es conserven a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
L’organització de la mostra va suposar el retorn -300 anys 
després- a la població cardonina del document original de 
les capitulacions del castell de Cardona que van signar el 
18 de setembre de 1714 el governador del castell, Manuel 
Desvalls, i el comandant de l’exèrcit borbònic, el comte de 
Montemar. 
L’exposició la van visitar més de 400 persones i recollia un 
centenar de documents provinents d’arxius familiars i nobi-
liaris relacionats amb les elits i l’aristocràcia de l’època. 
A l’acte d’inauguració, hi van assistir l’alcalde, Ferran Es-
truch i el director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, Josep 
Maria Sans i Travé. L’acte va comptar amb una conferèn-
cia del Dr. Josep Fernández Trabal, comissari de l’exposició 
i autor del llibre “Els Desvalls i Catalunya. Set-cents anys 
d’història d’una família noble catalana”. La jornada inau-

gural va comptar també amb Marcelo Desvalls, fill de Lluís 
Desvalls, marquès d’Alfarràs i descendent de Manuel Des-
valls i de Vergós, darrer governador del castell de Cardona. 
A més, entre el públic, s’hi comptaven també Joan Manuel 
Desvalls, actual marquès del Poal, i Carles Desvalls, marquès 
de Llupià. L’Ajuntament de Cardona i l’Arxiu Històric Mu-
nicipal van organitzar diverses visites guiades a l’exposició 
per tal d’oferir, de la mà del director de l’Arxiu Andreu Ga-
lera, una visita més acurada de l’exposició. A més, també es 
van realitzar diverses visites amb escolars de la vila.   

El document original de les capitulacions del castell de 
Cardona torna a la vila pel Tricentenari  
Cardona mostra per primer cop el document 
original de les capitulacions del castell signat el 
18 de setembre de 1714 per Manuel Desvalls i el 
comte de Montemar 

Cardona va ser la localitat protagonista del programa 
de la Xarxa de Televisions Locals “País km 0” que es va 
emetre el passat 1 de setembre.
Aquest magazín televisiu va fer parada a Cardona per 
conèixer la història de la vila ducal i la Guerra de Suc-
cesió, visitar les mines de sal i potassa, i explicar els fets 
i elements més destacats del patrimoni cultural de Car-
dona. Els reporters del programa van recórrer el castell 
fent la visita teatralitzada  de Manuel Desvalls. També 
van tastar, al restaurant Petit Perico, el peculiar Platillo 
de la batalla de Almansa, inclòs al projecte “Sabors de 
1714” i van visitar el Parc Cultural de la Muntanya de 
Sal. 
Per altra banda, la col.legiata de Sant Vicenç del castell 
va ser l’escenari del programa especial que la Xarxa de 
Televisions Locals ha dedicat aquest any al Tricente-
nari de la fi de la Guerra de Successió. El programa es 
va estrenar el 10 de setembre amb un capítol especial 
gravat a la col.legiata de Sant Vicenç en el qual van 

participar el director de l’Arxiu Històric Municipal 
de Cardona, Andreu Galera, l’historiador Jordi Mata 
i el periodista Janot Caba, conductor del programa, 
titulat “1714, la guerra a comarques”.

Cardona i la Guerra de Successió al programa “País Km 0”

Les autoritats davant la vitrina que guardava el document original de les 
capitulacions de Cardona

L’alcalde de Cardona durant l’entrevista que li van fer al programa 
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L’Orfeó Català posa el punt i final a la commemoració 
del Tricentenari de Cardona

L’aposta rep el suport del públic que omple la 
col.legiata en les 5 sessions programades  

L’Associació Cultural 18 de Setembre va celebrar el Tricen-
tenari oferint un programa de 5 sessions de la recreació 
històrica “Viurem lliures o morirem”. L’entitat es va sumar  
d’aquesta manera als actes de commemoració del Tricente-
nari de 1714 i va obtenir un destacat èxit de públic amb 
unes 1.500 persones assistint a les 5 funcions programades 
els dies 18, 19 i 20, 26 i 27 de setembre.
A més, durant els 5 dies que va durar l’Aplec de Cardo-
na, les activitats programades van registrar una molt bona 
participació destacant la jornada castellera, amb les colles 
Salats de Súria, Sagals d’Osona i Castellers d’Altafulla, 
l’organització de la “Ruta Bandera Negra”, guiada pel seu 
autor, Jordi Santasusagna, o els concerts de Pau Alabajos, 
Les Absentes, Itaca Band, Estel Roig, Brams i Insershow. 
L’Aplec va incloure també la presentació del llibre “Les do-
nes del 1714” a càrrec de la seva autora, l’escriptora Patrícia 
Gabancho, l’Aplec infantil i la mostra de cultura popular.

“L’últim correu”
En el marc dels actes del XVII Aplec de Cardona va tenir lloc 
la recreació de l’arribada de ‘L’últim correu” des de Sallent 
fins a Cardona. Diversos genets a cavall i amb indumentària 

ambientada en l’època van sortir el dia 20 de setembre de la 
plaça de la Vila de Sallent per iniciar un recorregut per relleus 
i per vies secundàries fins a arribar a la plaça del Mercat de 
Cardona a les 8 del vespre. Un cop a la vila ducal, es va fer la 
lectura del text interpretatiu dels fets. L’acte el van organitzar 
la Fundació Cardona Històrica, l’Ajuntament de Cardona 
i l’Associació Cultural 18 de setembre, a més, també hi van 
col.laborar l’Ajuntament de Sallent, AMAC (Associació de 
Marxes a Cavall de Catalunya), Cuirassers de Sant Jordi i el 
Regiment de la Fe de la Coronela de Barcelona.

L’Aplec de Cardona programa 5 sessions de la recreació 
“Viurem lliures o morirem” en l’any del Tricentenari

Cardona va tancar els actes commemoratius 
del Tricentenari el passat 5 d’octubre amb un 
concert de l’Orfeó Català a la col.legiata 

La vetllada, que suposava el retorn de l’Orfeó Català a Car-
dona 45 anys després de la seva darrera actuació a la vila 
ducal, va començar amb un parlament de benvinguda de 
l’alcalde, Ferran Estruch, seguit d’una intervenció del direc-
tor de la Coral Cardonina, Ovidi Cobacho, que va recordar 
els vincles històrics entre l’Orfeó Català i Cardona. 
Per part de l’Orfeò Català van ser presents a la cita Joan 
Oller, director general del Palau de la Música Catalana, i 
Glòria Renom, representant de la Junta Directiva de l’Orfeó 
Català.
El concert es va desenvolupar en dues parts, una primera de-
dicada especialment a la música religiosa i una segona part 
que va repassar algunes de les composicions més conegudes 
i celebrades del repertori de la música tradicional i popular 

catalana. Al final de la vetllada el director de l’Orfeó Cata-
là, Josep Vila i Casañas, va convidar la Coral Cardonina a 
cantar conjuntament  El rossinyol i el Cant de la Senyera. 

La Coral Cardonina va participar al concert de l’Orfeó Català 

Imatge de la recreació històrica “Viurem lliures o morirem”
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El passat 2 de setembre, 
i dins del marc del pro-
jecte Cardona Integral, 
l’Ajuntament de Cardo-
na va firmar dos nous 
convenis de col.laboració 
amb la Fundació SHE. 
Un dels convenis con-
templa la creació d’una 
xarxa d’itineraris saluda-
bles al municipi de Car-
dona, mentre que l’altre 
proposa el desenvolu-
pament d’un programa 
d’activitats acadèmiques, 
esportives i socials que es-
tan destinades específica-
ment a la promoció dels hàbits de vida saludables. 
Pel que fa a la xarxa d’itineraris saludables, el conveni 
signat estipula que constarà de quatre rutes connectades 

Ajuntament i Fundació SHE firmen nous convenis
Els convenis permetran impulsar la creació de les rutes saludables del projecte Cardona Integral i el 

desenvolupament d’un programa d’esdeveniments de salut

entre si, amb distàncies 
i desnivells de diferent 
dificultat. A cada ruta 
hi haurà plafons infor-
matius amb el mapa i 
localització de posició, 
nivell de dificultat,  per-
fil,  desnivell, pendent, 
suggeriment de dificul-
tat dels trams i el temps 
aproximat que es tarda a 
fer la ruta caminant, en 
bicicleta o corrent. 
D’altra banda, el con-
veni d’esdeveniments 

pretén desenvolupar un 
programa d’activitats per 

a la promoció d’hàbits saludables que inclouria seminaris, 
cursos i esdeveniments esportius entre altres, en els quals 
es començarà a treballar ben aviat. 

Comença l’adequació del camí Nou i s’ultima el projecte del Camp de Vida Activa

L’alcalde Ferran Estruch i el president de la Fundació SHE, Valentí Fuster, 
principals impulsors del projecte Cardona Integral

Ja s’han iniciat les obres d’adequació del camí Nou amb la restauració del mur de pedra a l’inici del vial  
i que continuaran amb la instal.lació d’elements d’il.luminació, un nou tipus de ferm i un encintat de pe-
dra, així com la col.locació de bancs de pedra, baranes i arbrat. 
També s’ha fet la tria d’aparells que formaran el parc urbà de salut, que estarà situat al Parc del camí Nou, 
i que facilitaran tant la mobilitat com l’entrenament cardiovascular, amb elements dirigits a públics de 
totes les edats. Pel que fa al Camp de Vida Activa, el projecte executiu ja ha estat presentat a l’Ajuntament 
i s’està ultimant el calendari per tal de començar les obres. 

Imatge del projecte del Camp de Vida Activa Fotografia de les obres del camí Nou 
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El passat 20 de novembre va 
finalitzar la primera edició del 
curs de capacitadors de salut 
del programa Healthy Com-
munities que s’ha dut a terme 
dins del marc de Cardona 
Integral, projecte conjunt de 
l’Ajuntament i la Fundació 
SHE per convertir Cardona 
en vila saludable.
En la darrera sessió, els parti-
cipants van presentar les seves 
propostes d’intervenció gru-
pal per a la promoció d’un hà-
bit saludable. La benvinguda va anar a càrrec de la Dra. Emi-
lia Gómez Pardo, directora científica de la Fundació SHE, 
que va donar pas a la presentació dels treballs per part dels 
grups. Les diferents propostes van anar des d’intervencions 
en associacions i entitats esportives, de dones i de gent gran, 

El projecte Cardona Integral clou amb èxit de 
participació el programa de capacitació de promotors de salut

El passat 12 de novembre,  l’Ajuntament 
de Cardona i  l’Obra Social “la Caixa” 
van signat l’acord a través del qual pre-
nen el compromís de desenvolupar el 
Projecte a la ciutat. 
Van presidir l’acte de presentació 
Jaume Lanaspa, patró de la Fundació 
Bancària “la Caixa”, Jaume Masana, 
director territorial a Catalunya de 
CaixaBank, Ferran Estruch, alcalde de 
Cardona, i Eduard Torres, responsable 
de nous projectes de la Fundació SHE. 

Millorar la qualitat de vida 
El Projecte d’Intervenció Comunitària 
Intercultural és una aposta de la ciutat 
per la convivència i la cohesió social, 
per afavorir el desenvolupament local 
i millorar les condicions de vida dels 
cardonins i cardonines. 
El Projecte ICI comptarà, també, amb 
la participació de Càritas i Creu Roja 

L’Ajuntament de Cardona i “la Caixa” aposten per 
fomentar la convivència i la cohesió social 

així com altres propostes per 
dinamitzar les rutes, en què 
es va presentar un projecte de 
geocatching.
Al final de les presentacions 
els alumnes van rebre el 
diploma que acredita la 
participació al curs i un 
distintiu que els qualifica 
com a promotors de salut. 
L’alcalde Ferran Estruch 
i la regidora de Salut, M. 
Elena Xixons, van assistir 
a la cloenda de l’acte i van 

destacar la importància d’aquest tipus d’iniciatives i la 
implicació de tots els cardonins i cardonines en el projecte 
Cardona Integral. El curs de promotors de salut està acreditat 
per la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de 
Girona i pel Departament de Salut.

Foto de grup dels impulsors del Pograma ICI a Cardona 

Cardona ha donat el tret de sortida al Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) per 
fomentar la cohesió social i les condicions de vida dels veïns i veïnes de la vila 

de Cardona i està pensat per fomentar 
les relacions interculturals i afavorir la 
cohesió social. Per a l’alcalde de Cardo-
na, el programa “suposa una eina de 

primer nivell” per impulsar polítiques 
que fomentin la convivència a la vila i 
“un element indispensable per al des-
envolupament futur de Cardona”.

Fotografia de grup dels participants al curs de promotors de salut
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L’alcalde de Cardona, Ferran 
Estruch, va assistir a l’acte de 
suport a la consulta del dia 9 
de novembre que es va celebrar 
el 4 d’octubre al Palau de la 
Generalitat. 
A l’acte hi van ser presents els 
920 alcaldes i alcaldeses dels 
ajuntaments que van aprovar 
mocions de suport al dret a 
decidir. L’alcalde cardoní va 
lliurar l’acord de la moció, 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament 
de Cardona el 22 de setembre 

Cardona entrega al president de la Generalitat la moció a favor del  9N
amb els vots favorables d’ERC 
i CiU i l’abstenció del PSC, 
al secretari del Govern, Jordi 
Baiget, i al secretari general de 
Presidència, Jordi Vilajoana. Tots 
els batlles van lliurar al president 
de la Generalitat, Artur Mas, i 
a la presidenta del Parlament, 
Núria de Gispert, les mocions. 
Prèviament a la recepció al Palau 
de la Generalitat, els batlles van 
ser rebuts a l’Ajuntament de 
Barcelona per l’alcalde Xavier 
Trias.

El president de la Generalitat, Artur Mas, va realitzar una 
breu visita a l’Ajuntament de Cardona el passat 31 de juliol. 
L’acte institucional es va celebrar al saló de sessions on el 
president va signar el Llibre d’Or de la Vila. 
L’alcalde, Ferran Estruch, va agrair la presència de Mas a 
Cardona i va desitjar al president “encert” en el procés que 
viu Catalunya i que ha de permetre que tots els catalans “pu-
guem decidir lliurement quin és el futur que volem per al 
nostre país”. Per la seva banda, el president es va mostrar 
convençut que Catalunya se’n sortirà “si creu en ella ma-
teixa”. En acabar, les autoritats es van dirigir a la col-legiata 
de Sant Vicenç de Cardona on van assistir al concert de 
Russian Red, emmarcat en la Jornada del Cor que cada any 
celebra la Fundació SHE.

El president de la Generalitat visita l’Ajuntament de Cardona 

L’alcalde de Cardona entregant la moció al secretari del 
Govern, Jordi Baiget

L’alcalde Ferran Estruch i el president Mas al saló de sessions de l’Ajuntament

El procés participatiu sobre el fu-
tur polític de Catalunya, celebrat 
el 9 de novembre a tot el país, va 
deixar a Cardona una destacada 
xifra de participació amb un to-
tal de 2.122 votants. Una dada 
força significativa si es compara 
amb la participació a les darreres 
eleccions municipals en les quals 
van anar a votar 2.717 persones. 
Dels vots comptabilitzats, 1.669 
(el 78,6%) van optar per l’opció 
del Sí-Sí, el Sí-No va recollir 192 

Cardona viu el 9N amb total normalitat i amb una alta participació

vots (8%) mentre que el No va ob-
tenir 114 vots (5,3%). El Sí-Blanc 
va tenir 35 vots (1,6%) i els vots 
nuls i en blanc van sumar 147 
vots (5,5%). La jornada es va des-
envolupar sense cap incidència 
i en un ambient marcadament 
festiu i cívic. L’Ajuntament de 
Cardona agraeix especialment la 
feina feta per tots els voluntaris i 
felicita a tots els participants per 
haver fet possible una jornada 
històrica com la d’ahir.Imatge del col.legi electoral del 9N
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Cardona viu una intensa Festa Major 
L’Àliga de Cardona i el Ball de bastons es consoliden com a elements desctacats de la festa. L’actor  

cardoní Berto Romero triomfa a la plaça de bous amb el seu humor afilat i el Corre de bou es manté 
com un dels actes més participats de la festa gran de Cardona

La Trobada de Gegants va ser un dels actes més participats de la Festa Major 2014 

La cineasta Isona Passola, pregonera institucional de la Festa Major 2014 

Imatge de l’Encierro del dilluns de Festa Major La corporació municipal a l’entrada del temple de Sant Miquel 

Cardona va celebrar els dies 13, 14, 15 
i 16 de setembre la festa gran de la vila 
en un any especial de resultes de la com-
memoració del Tricentenari de la fi de la 
Guerra de Successió. El tret de sortida 
dels festejos el va donar el pregó institu-
cional. El saló de sessions es va omplir per 
seguir l’acte que, enguany, va pronunciar 
la presidenta de l’Acadèmia del Cinema 
Català, Isona Passola. 
Els actes es van reprendre el dissabte 12 
de setembre al matí, amb la celebració del 
primer “Encierro” i el tradicional repic 
de campanes. 
La nit abans, la festa es va apoderar de 
la plaça de bous amb la celebració de la 
“Nit de l’Empalme” i el pregó popular 
que enguany va protagonitzar la cantant 

Beth. Les actuacions de Revoltijo, La Banda del Coche 
Rojo, Möndo Loco, la batucada Takumba i We love Music-
On van amenitzar la nit de festa. 
Els actes de dissabte van prosseguir al migdia amb l’espectacle 
infantil de Jaume Barri. El trasllat de la imatge de la Mare de 
Déu del Patrocini amb les actuacions del Ball de bastons i el 
ball de l’Àliga van ser els principals actes de la tarda, amb el-
Corre de bou tradicional i la cercavila nocturna de Gegants. 
Els actes van continuar amb el concert sopar DFT-Aston i 
el ball de Festa Major amb Supernova al passeig de la Fira.
Diumenge al matí Cardona es va omplir de gegants amb la 
Trobada Gegantera que, en aquesta ocasió, va comptar amb 
els gegants i l’Àliga de Barcelona. Després de l’ofici solemne 
i el Corre de bou infantil amb la Penya Les Barreres, els 
gegants van recórrer els diferents carrers del centre històric 
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Berto Romero va omplir la plaça de bous amb el seu espectacle

L’Àliga de Cardona ballant a la plaça Mercat

i finalment van ballar a la plaça, cloent la jornada el ball de 
gegants i el ball de l’Àliga de Barcelona. Ja a la tarda es va 
celebrar una nova edició del Corre de bou. A continuació, 
va ser el torn del concert de la Banda de Música de Cardona 
que es va traslladar al pavelló per la pluja, la qual va obligar 
a suspendre el ball amb Dolce Vita i Tryfàsyc.
Dilluns va començar amb una nova tancada de bous i, se-
guidament, l’ofici religiós amb el ball de l’Àliga a l’interior 
del temple. Després es va fer el Corre de bou infantil amb la 
Penya El Calaixó i, ja a la tarda, la cercavila de Calaixons i el 
Corre de bou. Al vespre va actuar la Cobla de Cardona a la 

plaça de bous i, a la nit, es van traslladar el concert i el ball 
de gala amb l’orquestra La Chatta al pavelló. 
La Festa Major va finalitzar dimarts amb una jornada que va 
començar al matí amb la missa solemne i el retorn de la imat-
ge de la Mare de Déu. El Ball de bastons i l’Àliga de Cardona 
van ballar en honor de la Mare de Déu i del poble de Cardo-
na. Les festes van finalitzar amb l’obra de teatre “Sigue con 
nosotros” que l’humorista cardoní, Berto Romero, va repre-
sentar a la plaça de bous. Finalment, el castell de focs va posar 
el punt i final a la Festa Major 2014.

Durant els dies de festa, un gran nombre de 
persones van seguir l’ampli programa d’actes i 
activitats. 

Els principals al.licients de la festa van ser el concert que el 
grup Strombers i Séptimo A van oferir a l’envelat de Festa 
Major i que va congregar un gran nombre de seguidors de 
les dues bandes i, també, el Piromusical, cita obligada de la 
Festa Major de la Coromina. Enguany el Piromusical arriba-
va a la seva vuitena edició i va comptar amb una campanya 
de micromecentage que va aconseguir recaptar 680 euros. 
Com cada any, la Coromina va gaudir d’un espectacular es-
pectacle de llum i música amb el Piromusical . 
Altres activitats de les festes van ser el cafè-concert del grup 
Cybee, la representació, a càrrec de la companyia de teatre 
La Cua del Gat, de l’obra “Doña Rosita la soltera o el len-
guaje de las flores”. Les activitats adreçades als més joves 
també van gaudir d’una alta participació en especial el passa-
carrers i l’animació infantil. Dissabte a la tarda es va celebrar 
el pregó de festes, la tronada de Festa Major i el gran ball a 
l’envelat amb el conjunt Solimar. Diumenge hi va haver un 
nou passacarrers amb la Banda de Música de Cardona i sar-
danes amb la Cobla de Cardona, i després del Piromusical 
es va celebrar el gran ball de Festa Major, amb  l’orquestra 

Girasol. La Festa Major de la Coromina 2014 va finalitzar 
el dilluns 27 d’agost amb l’espectacle musical “Lo tuyo y lo 
mío”, sota la direcció musical i amb l’actuació del corominès 
Dídac Flores  i el ball amb el grup Tryfàsyc. La comissió 
de festes de la Coromina i els Amics del Piromusical van 
fer possible que, un any més, la Festa Major fos un èxit i, 
per aquest motiu, l’Ajuntament els agareix la seva tasca, així 
com la de totes  les persones que voluntàriament fan possi-
ble el dispositiu de seguretat del Piromusical.

La Coromina gaudeix d’una participada Festa Major

L’envelat de la Festa Major de la Coromina ple a vessar
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Els centres turístics que gestiona la Fundació Cardona His-
tòrica (FCH) han obtingut molt bones xifres de visitants du-
rant els passats mesos de juny, juliol, agost i setembre. 
El nombre de visites realitzades durant el passat estiu al 
Parc Cultural de la Muntanya de Sal, al Centre Cardona 
Medieval, al castell de Cardona i a les activitats organit-
zades per la Fundació va ser de 31.325, fet que suposa un 
augment de 8.325 serveis respecte dels mateixos mesos de 
2013.

El Tricentenari, reclam turístic per a Cardona 
L’augment de les visites coincideix amb l’any del Tricente-
nari que va situar la vila de Cardona com un dels centres 
de referència d’aquesta commemoració. En aquest sentit, 
durant l’any 2014, la FCH i l’Ajuntament de Cardona van 
dur a terme diverses accions de promoció turística de la vila 
com la creació d’un nou fulletó turístic del qual s’han edi-
tat 30.000 exemplars. També s’ha promocionat una visita a 
Cardona des de Barcelona i s’ha fet una àmplia campanya 
publicitària en diversos mitjans de comunicació com RAC1, 

Un gran estiu turístic per a Cardona 

RAC105, el diari El Periódico, la revista Descobrir o el set-
manari Presència. Igualment, s’ha posicionat la presència de 
Cardona en diverses xarxes socials i en pàgines web especia-
litzades en turisme. 

La Fundació Cardona Històrica realitza 8.325 serveis turístics més que l’estiu de l’any passat

La Fundació Cardona Històrica va estrenar el passat mes de 
juliol una nova visita al Parc Cultural de la Muntanya de Sal 
sota el nom de “Projecte Alquímia: El secret del Liber Salis”. 
La visita, que ha produït l’empresa cardonina Udurae Pro-
duccions Teatrals, fa un recorregut per l’interior de la Mun-
tanya de Sal per descobrir l’origen del salí, els minerals que 

El secret del Liber Salis, una nova ruta dramatitzada a l’interior de la Muntanya de Sal 

La Fundació Cardona Històrica i l’Ajuntament de Car-
dona han posat en funcionament un nou servei per fa-
cilitar la venda d’entrades dels seus productes turístics 
a través d’internet.
La nova aplicació permet comprar les entrades en línia a 
través de la pàgina web de la FCH (www.cardonaturisme.
cat) i inclou també la possibilitat d’adquirir els tiquets 
per a concerts, espectacles i esdeveniments que 
organitzin la Fundació i l’Ajuntament. El nou servei, 
que està disponible des del passat mes d’agost, ofereix 

La Fundació Cardona Històrica posa en funcionament un nou servei 
de venda d’entrades per internet

l’opció de comprar les entrades individualment, per a 
grups i per a escoles i, a banda de comercialitzar totes 
les visites i els diversos packs culturals que ofereix la 
Fundació, inclou la venda d’entrades per al Museu de 
la Sal Josep Arnau i l’opció de comprar les entrades 
d’espectacles i esdeveniments culturals. Per al regidor 
de Turisme de Cardona, Josep Tristany, aquesta 
aplicació “afavorirà la comercialització dels productes 
turístics de Cardona, facilitant els tràmits als visitants 
i millorant la imatge turística de la vila”. 

Els usuaris hi poden accedir des de la web www.cardonaturisme.cat

s’hi troben i la relació que l’home hi ha tingut al llarg dels 
temps. 
Els actors expliquen l’existència del Liber Salis o llibre de la 
sal que va escriure fa més de 600 anys Guillem Bartomeu i 
en el qual s’aplega tot el coneixement que es tenia sobre la 
Muntanya de Sal de Cardona en aquella època.

Es tracta d’una visita dramatitzada adreçada especialment al públic familiar i infantil

Imatge d’una de les visites que realitza la FCH al castell de Cardona
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El passat mes d’octubre, els alumnes de 3r d’ESO de 
l’Institut Sant Ramon i els alumnes de 3r i 4t d’ESO de 
l’Escola Mare de Déu del Carme van participar en el “Taller 
d’Emprenedoria als Instituts. Arquitectures de futur” impul-
sat per l’Ajuntament de Cardona i els centres educatius. 
El taller, al qual van participar 48 alumnes, estava enfocat a 
fomentar l’emprenedoria com a actitud vital i a conscienciar 
els joves de les seves pròpies capacitats a l’hora d’engegar un 
projecte emprenedor. 
Els alumnes es van repartir en equips de treball i, a partir 
d’una problemàtica plantejada inicialment, van dissenyar i 
construir una proposta de solució. Un cop definida la pro-
posta, la van defensar davant de la resta de la classe. El curs el 

L’Institut Sant Ramon i l’Escola Mare de Déu del Carme aposten per 
l’emprenedoria

van impartir tècnics del Centre d’Animació i Esplai (CAE) 
a través de l’Oficina del Pla Jove la Diputació de Barcelona. 

Alumnes de 3r i 4t d’ESO de Cardona participen 
en un taller pensat per fomentar l’esperit 
emprenedor entre els joves 

L’Ajuntament de Cardona va oferir el passat mes de 
juny dos cursos gratuïts de formació en tècniques de re-
cerca de feina destinats a persones que es troben a l’atur. 

Els cursos, impulsats pel Servei Local d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Cardona, estaven adreçats als usuaris 
de la borsa de treball. 

L’Ajuntament de Cardona ofereix dos cursos gratuïts de recerca de feina

Els passats 26 i 27 de juny, els 8 joves guanyadors de la II 
Fira del Jove Emprenedor de la Catalunya Central van realit-
zar el viatge-premi cap a empreses innovadores relacionades 
amb els seus projectes. 
Els 2 equips guanyadors, Muffins and Tea -guanyadors de la 
categoria Before- i Sabons Bombolles -guanyadors de la catego-
ria After- van visitar AINEA, dedicada a la fabricació de sa-
bons naturals, fragàncies i olis essencials. També van visitar 
els Espais Jubany per conèixer aquest projecte gastronòmic 
basat en la cuina de qualitat. El divendres 27 de juny, l’equip 
dels Muffins and Tea va anar a visitar l’empresa Frit Ravich i 
l’equip de Sabons Bombolles va participar en la cinquena edi-
ció del Fòrum Impulsa, organitzat per la Fundació Príncep 
de Girona, per fomentar i conscienciar sobre la necessitat 
d’invertir en educaciót. La Fira del Jove Emprenedor és una 
iniciativa de l’entitat cardonina Goral Centre d’Inicitaives 
Cardonines amb la col.laboració de l’Ajuntament de Cardo-

Innovation Trip de la II Fira del Jove Emprenedor

na. Per la seva banda, l’Associació d’Empresaris de Cardona 
i les empreses patrocinadores de la Fira van ser les encarre-
gades de dotar els premis-viatge del certamen. Amb aquest 
premi els joves emprenedors van tenir el privilegi de veure 
de primera mà com funciona una empresa relacionada amb 
el producte que ells havien ideat.

Els joves guanyadors del concurs de la 2a Fira de 
l’Emprenedor de Cardona gaudeixen dels seus 
premis

Un moment del taller de foment de l’emprenedoria

Els joves guanyadors del concurs en una de les visites 
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L ’Ajuntament de Cardona ha completat les 
obres de remodelació de la zona esportiva de la 
Coromina atès l’inici imminent de la construcció 
del nou camp municipal d’esports de Cardona. 

Els treballs realitzats al camp de fubol de la Coromina han 
permès adequar les instal.lacions a les normatives de segu-
retat i adaptar l’equipament per a la pràctica de l’esport. 

L’Ajuntament remodela  la zona esportiva de la Coromina

Ara el camp donarà servei als veïns de la Coromina i, a la 
vegada, serà utilitzat pel Club de Futbol de Cardona mentre 
es realitzen les obres de construcció del nou camp de gespa 
artificial de Cardona. 
Els treballs realitzats al camp de la Coromina han consistit 
en la reparació de les grades, la il.luminació del recinte de 
joc, l’adequació dels vestidors, la col.locació d’una tanca pe-
rimetral i la renovació de la zona de bar i sala de juntes

L’Ajuntament de Cardona té previst finalitzar en les prope-
res setmanes les obres d’adequació del carrer Hospital i un 
tram del carrer Pujolet tancar un projecte de reforma d’un 
vial important de la vila que es trobava en força mal estat.
El projecte de reforma del carrer Hospital es va presentar 
als veïns el passat mes de juliol i l’han redactat els serveis 
tècnics municipals. Els treballs que s’hi han dut a terme han 
consistit principalment en la reposició i anivellament de les 
lloses de pedra i la millora de la protecció i l’accessibilitat 
del carrer. 

Les obres del carrer Hospital encaren la recta final

Les obres de remodelació han tingut un pressupost de 
182.282,84 euros que s’han finançat a través d’un ajut de la 
Diputació de Barcelona, de recursos propis de  l’Ajuntament 
i de les contribucions especials dels veïns del carrer Hospital 
i d’un tram del carrer del Pujolet.
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. 

Imatge de les obres que s’estan duent a terme al carrer Hospital
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Més de 800 veïns i veïnes  
participen en l’elaboració 
del full de ruta del 
desenvolupament econòmic i 
social de la Cardona del futur

Cardona culmina 
el Pla estratègic

El Pla estratègic de Cardona és fruit de 
l’impuls de l’àrea de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament que, a finals de 
2013, va iniciar un procés participatiu 
per definir el full de ruta per al desen-
volupament econòmic i social de Car-
dona per als propers 10 anys.
Per dur a terme el projecte es va con-
vocar tot el teixit associatiu i a tots els 
ciutadans de Cardona a participar-hi. 
Les diverses comissions creades per 
a l’elaboració del Pla van treballar 
per identificar les oportunitats i les 
mancances que té Cardona a l’hora 
d’afrontar el futur. D’aquest treball va 
sorgir el llibre “Cardona, la vila que 
volem” -coordinat per 18 joves cardo-
nins- que projecta el model econòmic i 
social de la Cardona del futur . 
Les actuacions s’han consensuat 
amb els actors implicats i s’hauran 
d’impulsar amb la col.laboració dels 
agents econòmics i socials. L’objectiu 
és que els sectors públic i privat 
s’organitzin i treballin conjuntament 
per posar-lo en pràctica. El Pla es va 
presentar públicament el passat 21 
de novembre al teatre Els Catòlics. 
L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, 
va presidir l’acte, acompanyat del re-
gidor de Promoció Econòmica, Josep 
Tristany, i de Santi López-Villa, respon-
sable de la coordinació del Pla.

Imatge d’una de les sessions del Pla estratègic

Visió, 
missió 
i objectius



Línies
estratègiques 
i programes
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Cardona aprova el POUM
El POUM de Cardona supera l’avaluació de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya

Cardona disposarà el proper 2015 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Cardona. El passat dimarts 18 
de novembre la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya 
Central va aprovar definitivament el POUM promogut 
per l’Ajuntament de Cardona i va realitzar una sèrie 
de prescripcions tècniques que l’Ajuntament haurà 
d’incorporar en un text 
refós. 
Així, Cardona comptarà 
a principis de 2015 
amb el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, 
un document, fruit de 9 
anys de treball, que fixa 
el model de creixement 
urbanístic del municipi 
per als propers 20 anys.
El Ple de l’Ajuntament 
cardoní va aprovar 
provisionalment el text el 
passat 3 de juliol amb els 
vots favorables de l’equip 
de govern (ERC) i del grup de CiU, mentre que el PSC va 
optar per l’abstenció.
El nou Pla encara el futur creixement urbanístic de Cardona 
i ho fa en base a dos conceptes: l’aposta per la conservació 
i rehabilitació del nucli antic i el desenvolupament de nous 
sectors urbanitzables que permetin relligar la trama urbana 
del municipi. 
L’aspecte primordial que aborda el nou planejament és 
la connexió entre els nuclis de Cardona i la Coromina, 
mitjançant la reordenació de tota la façana sud del municipi. 
Per fer-ho es preveu recuperar l’antic camí que unia Cardona 
i la Coromina -per la pujada de la costa de la Coromina- des 
del pont de l’Aranyó fins a l’antic Portal de Barcelona. La 
connexió entre els dos nuclis es veurà potenciada, també, 
per la reordenació de la zona esportiva, que es manté en 
l’actual ubicació i que acollirà el futur camp d’esports 
municipal. 
La nova zona esportiva donarà continuïtat a l’enllaç entre 
la Coromina, Cardona i el Parc Cultural de la Muntanya 
de Sal a través d’un gran vial peatonal. D’aquesta manera, 
el POUM integra, també, el projecte Cardona Integral 
que impulsa la Fundació SHE amb l’objectiu de posar les 
bases per al desenvolupament social i econòmic de la vila. 
A més, entre les mesures urbanístiques que incorpora el 
POUM, destaca la classificació com a sòl no urbanitzable 
els terrenys de la Plantada que queda com a zona 
d’equipament destinada a activitats de lleure a l’aire lliure. 
Aquesta mesura constitueix la base per a la recuperació 
de la llera del riu Cardener al seu pas per la Coromina i 

contribuirà també a unificar la trama urbana de Cardona 
i la Coromina. 

Zones de creixement urbanístic
Pel que fa als futurs creixements urbanístics, es preveuen 
principalment en dues zones: al sector de la colònia Arqués, 

i al de la Coromina, així 
com altres petits sectors 
adjacents a la trama 
urbana. Com a zona de 
creixement no delimitat 
es contempla la part nord 
coneguda com el Porxo 
de l’Eruga, amb l’objecte 
futur de fer possible la 
connexió dels camins que 
donen accés al nucli urbà 
pel costat nord amb la 
variant.
 
Nou sòl industrial 
Pel que fa a  les noves zones 

industrial, el POUM preveu l’ampliació de l’actual polígon 
de La Cort, així com, un nou sector no delimitat  situat 
davant de l’actual polígon, anomenat La Cort II. També es 
preveu sòl industrial a la zona de les colònies Manuela i al 
sector del Dipòsit entre la Coromina i el polígon La Cort.

Altres aspectes del POUM 
El nou planejament preveu l’adequació de dues rotondes a 
la carretera del Miracle per millorar l’ordenament del trànsit 
i la circulació de vianants. La principal i més viable a mig 
termini se situaria davant del pavelló municipal d’esports 
i la segona l’altura de la plaça del Vall amb l’objectiu de 
possibilitar als autocars que vénen del Parc Cultural de la 
Muntanya de Sal un espai on deixar els passatgers. 
En xifres absolutes, el POUM de Cardona dota el municipi 
de 15 hectàrees de sòl urbanitzable de les quals 11 es destinen 
a sòl urbanitzable residencial, mentre que les 4 restants 
corresponen a sòl industrial i s’ubiquen a la zona de les 
colònies Manuela i al sector del Dipòsit entre la Coromina i 
el polígon La Cort. Finalment, es fixen unes 35 hectàrees de 
sòl urbanitzable no delimitat, entre industrial i residencial.
El document final del POUM va rebre un total de 70 
al.legacions durant els 60 dies d’exposició pública de les 
quals es van estimar 25 i se’n van desestimar unes altres 25. 
Les 20 restants es van estimar parcialment. El POUM no 
incorpora el Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals 
del sòl no urbanitzable de Cardona que després de diverses 
modificacions ha estat aprovat inicialment i es troba en 
període previ a l’aprovació provisional.
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La Fundació Cardona Històrica i l’Ajuntament de 
Cardona presenten la segona edició de les Nits 
Màgiques a la Muntanya de Sal

La cantant Névoa i el trio Alysum Ensemble van protago-
nitzar les dues vetllades musicals de les Nits Màgiques a la 
Muntanya de Sal que es van celebrar els dies 9 i 12 de juliol.  
El trio Alysum Ensemble va obrir el cicle amb un concert 
íntim dedicat a l’amor i va oferir una selecció musical de 
diferents períodes històrics, des del classicisme de Mozart, 
passant pel romanticisme, fins a la música d’autors contem-
poranis.
La segona vetllada màgica va portar a Cardona la cantant 
Névoa i el guitarrista Vicenç Solsona per presentar el seu 
darrer treball, The Jamboree Sessions. L’interior de la Mun-
tanya de Sal va ser l’escenari perfecte d’un concert delicat i 
eclèctic amb un repertori sense limitacions d’estils ni gène-

Les Nits Màgiques a la Muntanya de Sal animen les nits d’estiu de Cardona 

res, que va anar de la cançó portuguesa i brasilera fins a la 
copla espanyola, el bolero i el jazz.

Més de 150 cantaires a la segona 
edició del concert Cardona Canta 

Cardona va viure el passat 8 de juny una emocionant 
jornada musical amb la celebració de la segona edició 
de Cardona Canta, una trobada musical en què van 
participar prop de 150 cantaires de 5 formacions coral 
cardonines i el Choeur Maceria de la regió de Midi-
Pyrénées.
La jornada va començar de matí a les escales de l’església 
parroquial on el Choeur Maceria i els membres de la 
Coral Cardonina van oferir un tast de cançons, a mode 
de vermut musical. En acabar, l’Escolania de Sant Mi-
quel va cantar a l’Ofici Solemne. 
Ja a la tarda es va celebrar el Gran Concert Coral a 
l’església de Sant Miquel, en el qual van participar el 
Choeur Maceria, el conjunt de nois i noies de cant 
coral de l’Escola de Música Municipal Musicant, el 
grup d’havaneres Salabror de Mar, l’Escolania de Sant 
Miquel,  la Coral l’Amistat i la Coral Cardonina. El 
concert va reunir prop de 300 persones. 

L’AIMS porta a la col.legiata els 
concerts de Brandenburg

La col.legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona va 
acollir el passat 14 d’agost un concert de l’Acadèmia 
Internacional de Música de Solsona (AIMS) dedicat al 
compositor alemany Johann Sebastian Bach.
Destacats professors de l’acadèmia de música com Ser-
gey Ostrovsky, Simone Zgraggen i Johannes Geffert van 
ser els encarregats de portar el pes musical de la vetlla-
da en la qual van participar, també, els joves talents de 
l’Acadèmia. 
Tots ells van interpretar el tercer i el quart Concert de 
Brandenburg de Bach. El programa va completar-se amb 
la Sonata per a violí sol en La menor BWV 1003 i altres 
obres del compositor de Leipzig, que van trobar en la 
col.legiata un espai i una acústica privilegiats. El fidel 
públic de l’AIMS va vibrar amb la cinquena visita de 
l’AIMS a la vila ducal. El concert d’AIMS a Cardona 
l’organitzen l’Ajuntament de Cardona i l’AIMS, amb la 
col.laboració del Parador.

Névoa cantant a l’interior de la Muntanya de Sal 

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal es promociona a la XATIC
La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) ha estrenat nova imatge i nous productes turístics i culturals 
per donar a conèixer el patrimoni industrial de Catalunya. La renovació té  com a objectiu acostar-se al públic familiar 
i duplicar el número de visitants als museus i centres que en formen part, entre els quals hi ha el Parc Cultural de la 
Muntanya de Sal. 
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Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Cardona han impul-
sat la creació d’un grup de suport emocional i ajuda mútua 
destinat als cuidadors de persones amb dependència. 
El servei es va posar en marxa el passat mes d’octubre i cons-
ta de 10 sessions d’una hora i mitja de durada. Un total de   
16 persones s’han apuntat al grup que ofereix un espai de 
trobada perquè els cuidadors que tenen cura d’una persona 
depenent puguin reunir-se, parlar i exposar sentiments i pre-
ocupacions.  
La creació d’aquest grup de suport emocional i ajuda mútua 
ha estat possible gràcies a la sol.licitud de l’ajut que els Ser-
veis Socials de Cardona van fer a la Diputació de Barcelona 
en el marc del catàleg de serveis 2014.

Els Serveis Socials de Cardona engeguen un grup de suport emocional i 
ajuda mútua

L’Ajuntament de Cardona ha renovat el conveni de col.la-
boració amb el Vilar Rural de Cardona per tal de continuar 
oferint el servei de piscina coberta els mesos d’octubre, nov-
embre, gener, febrer, març, abril i maig.
La piscina està oberta dilluns i dijous de 9:00h a 14:00h 
i de 15:00h a 21:00h i els divendres de 9:00h a 14:00h i 
de 15:00h a 18:00h. A més, des de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament s’ofereixen cursets de natació i aiguagim, i les 
escoles Joan de Palà i Mare de Déu del Carme també usen el 

L’Ajuntament de Cardona obre la piscina coberta del Vilar Rural
servei gràcies al conveni que han signat amb l’Ajuntament 
de Cardona. 
Els preus del servei són els següents:
- Abonament mensual nen/a (entre 3 i 15 anys inclosos): 16 €
- Abonament mensual adult/a (a partir de 16 anys): 21 €
- Entrada diària nen/a (entre 3 i 15 anys inclosos): 4 €
- Entrada diària adult/a (a partir de 16 anys): 5 €
- Aiguagim (mínim de 8 sessions): 30 €
- Cursets de natació (mínim de 4 sessions): 26 €

És la primera experiència d’aquest tipus a 
Cardona i compta amb 16 persones apuntades

El grup de suport emocional es reuneix al Centre Cívic de Cardona 

Els Serveis Socials de Cardona creen un programa de col.laboració 
amb els usuaris d’ajuts socials 

L’Ajuntament de Cardona i els Serveis Socials 
municipals han desenvolupat amb èxit un programa 
col.laboratiu que permet a les persones usuàries dels 
fons d’ajuda social destinar part del seu temps a 
realitzar tasques en favor de la comunitat.
Amb l’actual crisi econòmica, hi ha més persones i 
famílies al municipi que han de recórrer als ajuts so-
cials per poder cobrir les necessitats bàsiques. Davant 
d’aquesta situació va sorgir la proposta d’oferir als 
receptors d’ajudes la  possibilitat de realitzar, de for-
ma voluntària, algun tipus de tasca que beneficiés la 
comunitat. Així, en coordinació amb diferents serveis 
municipals, un total de 10 voluntaris i voluntàries van 

començar durant els mesos d’estiu diverses tasques 
de suport en espais com l’Escola Municipal de Músi-
ca  Musicant, la Biblioteca Marc de Cardona, l’Escola 
Mare de Déu del Patrocini, la Llar d’Infants Aliret o 
l’Escola Joan de Palà. Els voluntaris també han treba-
llat amb la Brigada Municipal, al Casal Multiespor-
tiu,  a Esplaia’t o als mateixos Serveis Socials. 
La iniciativa, molt ben valorada per totes les parts, 
promou l’autonomia dels usuaris, fomenta les rela-
cions humanes positives i millora l’autoestima dels 
beneficiaris. Cada mig any s’aniran realitzant les 
tasques de col.laboració amb diferents entitats i ens 
municipals.
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El teatre Els Catòlics de Cardona va 
acollir el passat 27 de juliol l’acte de 
presentació de l’audiovisual “L’Àliga 
de Cardona, quan el passat reneix”.
L’acte, al qual van assistir l’alcalde, 
Ferran Estruch, els membres del 
Consell de l’Àliga i els aliguers, va 
servir per reconèixer la col.laboració 
dels mecenes al projecte que, amb 
les seves aportacions, van contribuir 
a fer realitat la recuperació de l’Àliga 
cardonina. 
Els responsables de l’Àliga van des-
tacar la il.lusió que el projecte va ge-

El procés de construcció i presentació de l’Àliga de Cardona en imatges
nerar entre la gent de Cardona i van 
agrair molt especialment la col.labo-
ració dels 300 mecenes, gràcies als 
quals es van poder recaptar un total 
de 5.500 euros. En finalitzar l’acte 
els mecenes van rebre la recompen-
sa que els pertocava en funció de la 
seva aportació al projecte. 
“L’Àliga de Cardona, quan el pas-
sat reneix” és una producció de 
l’Ajuntament de Cardona, realitza-
da per la productora cardonina E2S 
Produccions i amb la col.laboració 
del Cinema Amateur Cardoní. 

El treball es va presentar al XVIIIè Congrés d’Història de 
la Medicina Catalana i ha obtingut el premi a la millor co-
municació llegida per un autor de menys de trenta anys. 
Miquel Sala i Tristany va rebre el premi Autor Novell en el 
marc de la sessió acadèmica inaugural d’aquesta institució 
acadèmica. El treball guanyador es titula “Ramon Combe-
lles i Merli (Cardona, 1801-† 1852). Vida i obra d’un metge 
cardoní d’ideologia liberal a cavall de les dues primeres car-
linades”, i se centra en la biografia d’aquest il.lustre metge 
local. L’origen d’aquest estudi respon al treball de recerca 
de batxillerat fet i defensat en el seu dia a l’Institut Sant 
Ramon, de Cardona, per Miquel Sala, que actualment cursa 
estudis a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona.

La Societat Catalana d’Història de la Medicina premia un estudi sobre el 
metge cardoní Ramon Combelles i Merli

L’Arxiu Històric presenta un estudi sobre Pere de Vall-
bona, comerciant cardoní del segle XIV
Es tracta de la investigació duta a terme pel director de 
l’Arxiu Històric Municipal de Cardona, Andreu Galera, 
presentada al seminari d’història medieval “A recer del po-
der: agents fiscals i xarxes financeres a la Corona d’Aragó (s. 
XIV-XV)”, que es va celebrar el mes d’octubre a la Universi-
tat de les Illes Balears. 
El treball sobre Pere de Vallbona, àlies “d’en Groc”, apor-
ta noves informacions sobre els fluxos econòmics i els ne-
gocis que es desenvolupaven a la Cardona de mitjan segle 
XIV. L’estudi situa Pere d’en Groc com un personatge clau 
a l’hora de fer negocis, principalment en l’àmbit agrari, en 
la Cardona de l’època.

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cardona va començar 
el mes passat una nova edició de les classes de gimnàstica 
dolça a la Coromina.  
Totes les sessions són gratuïtes i es fan els dimecres de 19:15 
a 20:00 hores al Casal de la Gent Gran de la Coromina. 
L’activitat permet donar un servei a la gent gran amb difi-
cultat per desplaçar-se al Casal de la Gent Gran de Cardona, 
on es realitzen activitats similars. El curs, que fins ara ha 
tingut molt bona acceptació, l’imparteix el tècnic d’esports 
de l’Ajuntament, Joan Corominas, i està pensat per millorar 
l’estat físic de les persones grans. Les classes s’allargaran fins 
al mes maig de 2015.

Comença un nou curs de gimnàstica dolça a la Coromina
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Per fi, després d’uns anys molt complicats, Cardona comença 
a albirar una nova i esperançadora etapa. Gràcies al treball de 
totes i tots, i sobretot del govern de Cardona, aquells projectes 
que semblaven impensables ja són una realitat. 
Hem fet realitat reptes que a l’inici semblaven impossibles. 
Així, a dia d’avui, podem afirmar que Cardona, el proper 
2015, disposarà per fi del Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal. Un document que s’ha estat elaborant durant 9 anys 
i que, gràcies a l’impuls que li ha donat aquest govern, s’ha 
pogut aprovar. Un nou pla que aposta per la conservació i 
rehabilitació del nucli antic, el desenvolupament de nous 
sectors urbanitzables que permetran relligar la trama urbana 
del municipi, la consolidació de la zona esportiva actual i la 
creació de nou sòl industrial. 
També ja és una realitat el projecte Cardona Integral. Un pro-
jecte fruit de l’impuls d’aquest govern i la Fundació SHE per 
fer de Cardona un referent de salut i benestar al món. Avui 
ja s’estan desenvolupant la majoria d’accions i programes pre-
vistos, així com la creació de les rutes saludables i, abans que 
acabi  l’any, començaran les obres del camp de vida activa 
a l’actual zona esportiva de Cardona. Aquest projecte –Car-
dona Integral- suposarà una inversió de més de 3’5 milions 
d’euros directes i una transformació global del municipi. Un 

El món es mou, Cardona s’ha de moure
projecte de gran impacte econòmic i social així com en la crea-
ció de llocs de treball. 
Els anys que hem viscut, i sobretot els que vindran, són d’una 
importància cabdal en la lluita contra la crisi i en la creació 
d’ocupació. Per això avui ja disposem d’un pla estratègic amb 
unes línies clares de treball, especialment en l’àmbit econòmic 
i social. Cent projectes consensuats, molts dels quals ja s’estan 
desenvolupant. La creació d’un ens professionalitzat de pro-
moció econòmica amb Solsona per tal de dinamitzar econò-
micament el nostre territori, consolidar l’activitat econòmica 
existent i atreure noves empreses és una de les accions més 
destacades que ja ha començat a donar els primers passos 
i també alguns fruits. Capgirar les dades econòmiques i de 
visitants de la Fundació Cardona Històrica ha estat també 
una les nostres prioritats i gràcies a la bona feina avui podem 
afirmar que hem aconseguit consolidar una nova estratègia 
turística per a Cardona, augmentar de manera impressionat 
els visitants i els recursos econòmics disponibles per al sector 
turístic. Un repte que ens cal continuar treballant per reinver-
tir aquest èxit a tots els sectors econòmics de la vila.
Ens queda molta feina per fer, però estem convençuts que 
amb fermesa, esforç, treball i il.lusió aconseguirem la transfor-
mació social i econòmica que Cardona necessita.

Primer de tot, manifestar el nostre suport i respecte a tots els 
participants a la presentació del passat 21 de novembre al tea-
tre dels Catòlics. Vam veure un altre exemple dels cardonins 
responent a la crida de participació, un altre exemple dels joves 
de Cardona col.laborant activament amb el futur del poble. 
Però també, una vegada més, un altre exemple d’escenificació 
del que encara està per fer. El desembre de 2013 vàrem assistir 
a la presentació del projecte de Cardona Integral i els anys an-
teriors també es van fer altres actes, reunint la població, sense 
que s’hagin executat les propostes presentades
Una vegada més, el nostre grup, amb ànim de garantir la go-
vernabilitat de l’Ajuntament i mantenint ferma la nostra fe en 
Cardona, hem mirat en positiu totes les iniciatives  i, com que 
tampoc ens permeten participar- hi activament com a regidors 
de l’Ajuntament, deixarem que el temps passi i digui si, com 
en altres ocasions, tot queda en fum, o aquesta vegada sí que 
es concreta en alguna cosa positiva per al poble. El mes passat, 
vam treballar analitzant les ordenances (impostos municipals) 
per a l’any 2015, amb una triple perspectiva: la del govern, la 
de la gent del poble i la del moment actual en el que estem 
com a poble. Com a govern, és una gran responsabilitat qua-
drar el pressupost, mirar cada cèntim a l’hora de fixar taxes i 
per tant, variar també els ingressos. Escoltant les propostes de 

Una altra ‘presentació’ als Catòlics, impostos 
i fum, fum, fum

la gent del poble i triant aquelles que hem cregut més conve-
nients i possibles de realitzar, hem fet 5 propostes:
1- Un major esforç en la reducció de la principal taxa muni-
cipal com és l’IBI. 2- Un estudi sobre com es gestionen els 
175.000€, xifra del pressupost 2014, que s’ingressen amb 
l’IAE i proposant una reinversió directa a les empreses en 
innovació i contractació de nou personal. 3- Una baixada 
de l’impost de circulació comparant-lo amb poblacions sem-
blants. 4- Una bonificació pels comerços del nucli antic en la 
taxa d’escombraries degut a la distància que tenen dels punts 
de recollida. 5- Una explicació i posterior rectificació de com 
es podia passar la taxa d’utilització del centre cívic amb ànim 
de lucre, de 10 euros per hora a 10 euros al dia.
Menys en aquesta última, en totes les altres no s’han acceptat 
les nostres propostes. Bàsicament, recorrent al simple argu-
ment de que això faria reduir els ingressos de l’ajuntament. 
Nosaltres hem cregut que era un bon moment per aquests 
plantejaments, tot i la negativa d’ ERC, perquè en una situa-
ció actual on els equipaments bàsics estan fets i on la gran 
inversió futura, com es la zona esportiva, serà finançada en la 
seva totalitat per la Fundació SHE, segons diuen, vèiem un 
bon moment per disminuir la pressió fiscal a la població de 
Cardona.
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El nostre POUM

El passat 20 de juliol es 
va celebrar la 1a Trobada 
d’Instagrammers a Cardona 
organitzada per la Diputació de 
Barcelona, la revista Descobreix 
Catalunya i la Fundació Cardona 
Històrica

Els participants a la trobada van co-
mençar el dia gaudint d’un bon esmor-
zar, gentilesa de la UBIC. L’alcalde, 
Ferran Estruch, va donar la benvinguda 
als concursants convidant-los a visitar 
“els múltiples racons que té la vila de 
Cardona”. La gerent de la Fundació 
Cardona Històrica, Anna Poza, i el ge-
rent dels Serveis de Turisme de la Di-
putació de Barcelona, Joan Fenoy, van 
explicar als participants les normes i les 
condicions del concurs de fotografies. 
Al llarg de tota la jornada els partici-
pants van tenir l’oportunitat de captar 
amb els seus mòbils multitud d’imatges 

de la vila que van compartir a les xarxes 
socials a través dels hashtags #desco-
breixcardona, #cardona, #bages, #1714 
i #bcnmoltmes. L’alcalde va destacar la 
bona acollida que va tenir la iniciativa i 

Èxit de participació a la primera Trobada d’Instagrammers a Cardona

Fa gairebé 9 anys es va començar a redactar el nou pla-
nejament urbanístic del nostre poble, eina cabdal per a 
l’ordenació del territori i per poder visualitzar sobre plànols 
la Cardona del futur.

Ha sigut necessari passar diverses legislatures amb diferents 
equips de govern, acceptar els condicionants del Pla terri-
torial de les Comarques Centrals, fer canvis en l’equip re-
dactor del projecte i desvincular el catàleg de masies i cases 
rurals per arribar a on som. Finalment, el POUM va rebre  
l’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme 
de la Generalitat, fet que ens permet afirmar que el nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal ja és una realitat.

La proposta del Grup Municipal Socialista ha estat clara i 
realista al llarg d’aquests anys de redacció del projecte urba-
nístic;  sabem que la peculiar orografia del nostre poble és 
un condicionant important; per això, sempre hem defensat 
un POUM que compleixi amb els objectius de disposar de 
sòl urbanitzable i augmentar el sòl industrial, ajustat a les 
necessitats reals de creixement de la població; que guanyi en 
espais lliures, que solucioni problemàtiques de mobilitat, ac-
cesibilitat i d’aparcament; que potencïi el creixement de Lla 
Coromina i que doni resposta a les mancances de l’actual 

zona esportiva. Així, amb aquestes premises, quan l’any 
2010 l’equip de govern de CiU va portar l’aprovació inicial 
d’aquest planejament, la nostra posició va ser d’abstenció, 
tot esperant que al llarg del procés es replantegessin els punts 
on no hi havia coincidència com eren: la ubicació de la nova 
zona esportiva, la disseminació de polígons industrials i 
“l’esperit mercantilista” en l’ús residencial que es volia donar 
a la zona de les colònies Arqués i als terrenys del camp de 
futbol de Cardona.  Bastants d’aquests punts de desavinença 
també eren compartits pels companys de l’oposició en aque-
lla época.

És veritat que el POUM que es va portar a aprovació provisio-
nal per part del govern d’ERC, a principis de juliol d’aquest 
any, millora considerablement la proposta inicial presentada, 
però seguim sense coincidir en l’ús dels terrenys de propietat 
municipal i en la ubicació de la zona esportiva, la qual cosa 
fa que tinguem una visió global i de futur diferent del nostre 
poble. També vàrem trobar a faltar la predicada voluntat de 
consens entre tots els grups municipals. 

Per tot això, i sent responsables i conseqüents amb les nos-
tres propostes i  programa polític, ens va determinar a con-
tinuar amb l’opció inicial d’abstenció al projecte presentat.

Foto de grup dels participants a la trobada d’Instagrammers

que contribueix clarament a dinamitzar 
l’activitat turística de la vila a través de 
les xarxes socials i donar a conèixer els 
elements patrimonials, turístics i gas-
tronòmics que ofereix Cardona.
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Cardona celebra els èxits dels seus patinadors al Mundial de Reus 2014

La vila de Cardona va homenatjar els 
patinadors Pere Marsinyach i Anna 
Marsinyach pels seus èxits esportius 
al Campionat del Món de Reus de Pa-
tinatge 2014. L’Ajuntament i el Club 
de Patinatge del Foment Cardoní van 
organitzar l’acte, que va omplir el saló 
de sessions de l’Ajuntament d’amics, 
familiars i patinadors del club que no 
es van voler perdre l’ocasió de felicitar 
i reconèixer els dos joves patinadors 
cardonins.
L’acte va començar a les 8 del vespre 
quan Pere Marsinyach, que enguany 
va revalidar el títol de campió del món 
júnior en la categoria combinada i, 
a més, va aconseguir la plata en estil 
lliure, i Anna Marsinyach, plata en la 
categoria de grups de xou grans amb 
el Club Patinatge Masnou, van en-
trar a l’edifici consistorial. Tot seguit, 
l’alcalde Ferran Estruch va celebrar els 
èxits dels dos esportistes. Anna Mar-
sinyach va dedicar la medalla als seus 
pares i es va mostrar molt feliç pel sub-
campionat obtingut. Finalment, Pere 

Marsinyach va explicar als assistents 
com havia afrontat la competició du-
rant el Mundial i va agrair també el su-
port de totes les persones que l’ajuden 
i l’animen.

Festival Patinatge
Per altra banda, el Club de Patinatge 

del Foment Cardoní va celebrar el 
passat 6 de setembre el 51è Festival In-
ternacional de Patinatge Artístic. En-
guany, l’equip de patinatge del Foment 
Cardoní, amb totes les seves categories, 
va presentar l’espectacle Metròpolis, 
que feia un recorregut visual i artístic 
per diverses ciutats del món. 

Pere Marsinyach revalida el títol de campió del món i Anna Marsinyach obté el subcampionat  

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament cardoní va organit-
zar del 30 de juny a l’1 d’agost una nova edició del 
Casal Multiesportiu. Enguany, el Casal va comptar 
amb la participació de 138 nois i noies de 7 a 17 anys 
que van gaudir de tot tipus d’activitats esportives. A 
més de l’organització d’un torneig de futbol sala i un 
de bàsquet, els participants al Casal van gaudir de la 
Jornada SHE, de sortides al medi natural, esports po-
liesportius i gimcanes. A més, també es va organitzar 
una visita al  parc aquàtic de Lloret de Mar.

FutbolNet al casal Multiesportiu
Enguany, el Casal Multiesportiu estrenava una nova 
activitat, el FutbolNet. Un programa d’educació en 
valors a través de l’esport creat per la Fundació FC 
Barcelona. El programa FutbolNet forma part del pro-
jecte Cardona Integral que promouen l’Ajuntament i 

El Casal Multiesportiu dinamitza les vacances estivals

la Fundació SHE. Gràcies a aquest programa els joves 
esportistes aprenen, fent esport, valors positius com 
el respecte, l’esforç, la humilitat o el treball en equip.

Foto de grup dels monitors i els nois i noies del Casal Multiesportiu

Foto de grup amb els campions cardonins 
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Cardona participa a la 32a Mostra 
de Folklore Viu de Tarragona

Els nans del Barri Mercat de Cardona, el Minga i l’Agneta, 
van participar a la 32a Mostra de Folklore Viu de Tarragona 
que es va celebrar a la capital tarragonina el passat 20 de 
setembre.
Més de 100 nans, capgrossos, cabuts i esparriots es van tro-
bar a Tarragona per tal de commemorar els 50 anys dels 
Nanos Pescadors de la ciutat. La trobada formava part de la 
Festa Major de Tarragona (Festes de Santa Tecla). Els nans 
del Barri Mercat són els nans més antics de Cardona i una 
de les parelles més antigues de Catalunya. Els noms origi-
nals es desconeixen i la data exacta de la seva construcció se 
situa entre 1750 i 1800. 

Cardona organitza un mercat del vi 
i el formatge

La plaça del Vall de Cardona va acollir, el diumenge 5 
d’octubre, un mercat especialitzat en el vi i el formatge. La 
proposta complementava el mercat setmanal que se celebra 
cada diumenge a la vila cardonina i va omplir de parades es-
pecialitzades en aquests dos productes gastronòmics la plaça 
del Vall, al centre històric de la vila ducal. 
Durant tot el matí es van poder comprar vins de diferents 
denominacions d’origen, així com formatges artesans del 
Pirineu i d’altres bandes de Catalunya com Camprodon o 
el Moianès. El Mercat del Vi i el Formatge estava organit-
zat per Eixmedia, amb la col.laboració de l’Ajuntament de 
Cardona.

La vila de Cardona va celebrar el diumenge 26 de setembre 
una nova edició de la Fira de la Llenega en un any marcat 
per l’alta producció de bolets dels boscos de casa nostra. 
L’abundància de bolets, el bon temps i l’alta afluència de 
públic van marcar la 22a edició de la fira cardonina. Dese-
nes de parades de bolets i de productes artesans van omplir 
el centre històric del poble, amb presència de centenars de 
visitants, que també van participar en les activitats que es 
van organitzar paral.lelament al certamen.
Però el plat fort de la Fira van ser els bolets que enguany 
comptaven amb una desena de parades especialitzades. Du-
rant tota la jornada l’animació a la plaça de la Fira i a la 
plaça Mercat no va minvar, amb un gran nombre de visi-
tants que gaudien de la Fira. Un any més, el comerç local va 
participar a la Fira traient les parades al carrer, a iniciativa 
de la Unió de Botiguers i Comerciants. Entre els al.licients 

La Fira de la Llenega viu una edició marcada per la bona collita de bolets

de la mostra van destacar la degustació de plats cuinats amb 
llenegues, que oferien nou restaurants del poble, l’exposició 
de bolets, els concursos boletaires i el festival infantil Tocats 
del Bolet.

El certamen acull una desena de parades de 
bolets en una edició molt participada de públic i 
expositors

El passat 18 de juliol es va celebrar la cinquena jor-
nada SHE en què van participar els nens i nenes que 
assisteixen als diversos casals d'estiu. 
La jornada d'enguany "Posa a prova les teves emo-
cions" va posar èmfasi en les diverses emocions que se 
senten en participar en cadascuna de les activitats. La 
jornada va constar de diverses activitats sobre rodes 

amb circuits de skates i bicicletes, activitats relacio-
nades amb la música i els balls urbans i activitats a 
la piscina.  
També va comptar amb dos espais de Futbolnet, 
activitat creada per la Fundació FC Barcelona que 
aquest any ha format part del Casal Multiesportiu i 
que es centra en la formació en valors dins l'esport.

Nova edició de la Jornada SHE

La Fira de la Llenega 2014 va registrar una gran afluència de públic 



Cardona consolida el Cicle Espais 

Els Amics de la Cultura de Cardona van organitzar una nova edició del Cicle Espais, la iniciativa cultural que ha dinamitzat 
les nits d’estiu a la vila ducal. En l’edició d’enguany, el cicle va oferir tres propostes de qualitat que van començar el 25 de 
juliol amb un concert de música clàssica a càrrec del duo format per la cardonina Noemí Pasquina (cello) i Anne Dardey 
(piano) a la plaça Mercat. La següent cita del cicle va ser al parc del Raval el dia 1 d’agost i amb un concert de jazz a càrrec 
del Cardona Jazz Quartet. Finalment, la plaça de Santa Eulàlia va acollir la darrera cita del cicle el 29 d’agost amb un recital 
de poesia a càrrec de Sònia Moya i Pau Ruiz a la guitarra i, a continuació, un concert de jazz amb Oriol Romaní al clarinet i 
Alain Guiu al teclat.

El mossèn Pere Ventallola va escriure sobre el 
patiment de la població durant la Guerra de 
Successió 

El rector de Bergús durant els anys 1704 i 1714, Pere Venta-
llola, és el protagonista d’un nou vi de la DO Pla de Bages 
que han impulsat el restaurant cardoní La Volta del Rector, 
Ramon Rosselló i el distribuïdor manresà Vins Alsina, amb 
la col.laboració del Celler Collbaix - El Molí i l’empresa car-
donina E2S. 
La presentació d’aquest producte es va fer el passat 3 de 
setembre en un acte celebrat al Casal Graells de Cardona 
que va reunir els impulsors de la iniciativa acompanyats de 

l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i el director de l’Arxiu 
Històric Municipal, Andreu Galera. El vi s’anomena Rector 
Ventallola i és un negre 100% ecològic que combina les va-
rietats cabernet sauvignon, cabernet franc i merlot i que té 
12 mesos de criança. 
D’aquesta manera s’homenatja el paper de Cardona durant 
la Guerra de Successió i es recorda, també, la destrucció 
de les vinyes de la zona que van ser cremades pels soldats 
borbònics.El rector Ventallola va ser testimoni d’excepció 
d’aquests fets i del patiment de la població civil i en va 
deixar constància escrita a través del seu dietari. Enguany 
es compleixen 300 anys de la seva mort motiu pel qual els 
impulsors del projecte van voler homenatjar-lo.

Un vi homenatja el rector de Bergús durant la Guerra de Successió

Els meteoròlegs de TV3 Eloi Cordomí i Gemma Puig van 
participar el passat 6 de juny a l’acte de presentació del llibre 
“Cardona 4 estacions”, que la cardonina Montserrat Canal 
ha publicat amb les fotografies que ha fet al llarg de l’any de 
diferents fenòmens meteorològics que s’han pogut observar 
a la població cardonina. 
Algunes de les imatges que recull el llibre ja havien apare-
gut en mitjans de comunicació com Regió7 i TV3 gràcies a 
l’afició de la seva autora a la fotografia. La presentació del 
llibre es va fer al saló de sessions de l’Ajuntament de Car-
dona, que va quedar petit per acollir el públic assistent, i va 
comptar amb l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, per fer 
la presentació. 

Montserrat Canal mostra Cardona durant les 4 estacions de l’any




