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editorial

Proximitat, treball i suport als emprenedors
Acabem d’acomiadar un any 2012 marcat per una forta
crisi econòmica i social que ha determinat l’acció política del nostre govern. Malgrat l’escassetat de les finances
municipals i la manca de diners per fer noves inversions,
hem abocat tots els esforços a garantir tots els serveis i
prestacions i a assegurar el benestar de tots els cardonins
i cardonines. Les finances de les administracions superiors no han permès iniciar projectes fonamentals per a
la nostra vila. No s’ha pogut remodelar les instal.lacions
esportives, especialment el camp de futbol, ni tampoc
arranjar, tal com voldríem, alguns carrers de la nostra
vila. Malgrat això, continuem treballant per fer realitat
aquests i altres projectes i esperem que aquest any ens
serveixi per trobar els recursos necessaris per portar-los a
terme al més aviat possible.
Aquest any que acabem, hem aconseguit part dels nostres
objectius i hem dut una política de proximitat i transparència. S’ha reduït el termini de pagament als proveïdors i
s’ha pagat el deute endarrerit. Aquest fet, juntament amb
altres accions iniciades en foment de l’emprenedoria, ha
permès ajudar les empreses, els autònoms i els treballa-

dors locals. El futur de la nostra gent, i especialment dels
joves, ha estat i és el nostre objectiu i per això estem treballant de valent per intentar crear unes bases sòlides que
garanteixin un futur digne per a tots. A banda d’això, el
2012 s’han dut a terme altres accions fonamentals com la
millora dels espais públics, l’atenció a les persones més
necessitades, la projecció turística i patrimonial de Cardona o el foment de la cultura.
Ara iniciem un altre any en què la crisi tindrà un paper
important. És per això que hem dissenyat un pressupost
realista per als temps actuals, un pressupost auster, però
que permetrà posar les bases a una recuperació que no ha
de ser gaire llunyana. Seguirem treballant en la mateixa
línia que fins ara, posant especial èmfasi en la proximitat,
la transparència, el foment i suport a l’emprenedoria i al
manteniment de l’espai públic. Estem convençuts que el
2013 serà un any d’oportunitats i per això estem treballant de valent, per aconseguir els objectius i fer realitat
els projectes establerts. Som conscients de les dificultats,
però també som conscients del gran valor del nostre poble i, sobretot, de la seva gent.
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notícies

L’Ajuntament de Cardona aprova un pressupost de 4,4
milions d’euros per al 2013
Fomentar l’emprenedoria, millorar l’espai públic i mantenir els serveis municipals principals eixos
del pressupost per aquest any 2013
L’Ajuntament de Cardona va
aprovar en el darrer Ple de
l’any 2012 el pressupost municipal per a l’exercici 2013 que
ascendirà a 4.489.745 euros.
Els comptes per a l’exercici
d’aquest any es van aprovar
amb el vot favorable d’ERC i
l’abstenció dels grups de CiU
i PSC.
Els pressupost 2013 segueix
la línia iniciada el 2012 amb
una marcada tendència cap
a la contenció de les despeses sense que això afecti la
qualitat dels serveis que es presten des de l’Ajuntament.
Segons va explicar l’alcalde Ferran Estruch durant el Ple
dels pressupostos, es tracta d’un pressupost auster però
realista que ha de servir per posar les bases que permetin
afrontar la sortida de la crisi.

rà les persones que vulguin
impulsar un negoci.
Per altra banda, augmenta
la partida destinada a l’àrea
d’Atenció a les Persones
per tal de donar suport a
les persones i les famílies
més necessitades i es manté l’assignació destinada a
l’adequació i manteniment
de la via pública.
Tot i que en els darrers
anys han disminuït tant els
ingressos propis del consistori com les aportacions de
les administracions superiors, l’Ajuntament ha volgut
mantenir intacta la prestació dels serveis públics fent un
esforç en la contenció de la despesa i cercant la major
eficiència en la gestió municipal.

Més recursos per a la reactivació econòmica

Pel que fa a les inversions per al 2013, l’equip de govern
no n’ha inclòs cap al pressupost atès que es desconeix
l’assignació que les administracions superiors destinaran
als ajuntaments per a més inversions. En no disposar
d’aquest instrument, l’equip de govern ha optat per no
incloure cap inversió al pressupost a l’espera que la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona resolguin
les aportacions que han de fer als municipis.

Entre les mesures que s’han previst en el pressupost
2013 hi ha l’augment de la partida de l’àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament que es veurà reforçada amb
la creació de l’Oficina d’Atenció a l’Emprenedor.
Aquest nou servei ha de permetre impulsar noves iniciatives de creixement econòmic i disposarà d’una línia
d’ajuts destinats a noves activitats empresarials i assessora-

No es pressuposta el capítol d’inversions

L’Ajuntament farà realitat el Projecte de senyalització direccional
del nucli antic de Cardona
La Gerència de Turisme de la Diputació de
Barcelona ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament
de Cardona per tal de realitzar la implantació de la
senyalització direccional al nucli antic de Cardona.
Amb un pressupost de 18.267,37 euros, en els propers mesos del 2013 es començarà a executar el projecte de senyalització direccional del centre històric
que permetrà culminar un procés que es va iniciar
fa anys i que ja compta amb la resta de senyalització

patrimonial (tòtems i senyalització d’edificis singulars). Des de l’any 2006, s’estan desenvolupant visites
guiades al nucli antic de Cardona i s’han dut a terme
diferents actuacions. Concretament, en el marc del
Pla de foment turístic, es va planificar com es podien
potenciar i promocionar les visites al nucli antic de
Cardona, tot donant a conèixer el seu patrimoni
d’època medieval, i crear un producte turístic centrat
en la difusió d’aquest passat medieval.
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L’Ajuntament de Cardona aprova les ordenances fiscals
per a l’any 2013
Les noves ordenances s’adapten a l’IPC del mes
d’agost (2,7%)
El Ple de l’Ajuntament de Cardona va aprovar el passat
mes de novembre les noves ordenances fiscals per a
l’exercici 2013 amb el vot a favor d’ERC i l’abstenció
dels grups de CiU i el PSC. Les noves ordenances
fiscals, que s’apliquen des de l’1 de gener de 2013,
situen en el 2,7% l’augment general de les taxes i els
impostos municipals en correspondència amb l’IPC
del mes d’agost.
L’equip de govern ha escollit l’IPC del mes d’agost per
tal de reduir la pressió fiscal en els ciutadans, ja que
aplicant l’IPC del mes de setembre, l’augment hauria
estat del 3,4%.
L’Ajuntament frena la pujada de l’IBI per al 2013

Les noves ordenances fixen també una reducció del
tipus de gravamen aplicat a l’impost de béns immobles
que passa del 0,79 al 0,74, en les finques urbanes, i del
0,79 al 0,78 en finques de naturalesa rústica.
Amb aquesta reducció, l’Ajuntament aconsegueix
compensar, en part, la pujada dels valors cadastrals
que s’aplica des del 2008 i que comportaria un increment del 10% d’aquest impost.
També es redueix un 3% l’impost de vehicles de tracció mecànica corresponents als vehicles de les categories turisme A1, A2 i A3 (fins a 16 cavalls fiscals) i de
camió C1 de menys de 1.000 quilos de càrrega útil.
Augment de les bonificacions en les plusvàlues i en
l’impost de construccions, obres i serveis

Pel que fa a les llicències de construccions, obres i serveis, s’introdueixen noves bonificacions per incentivar
la rehabilitació d’edificis al nucli antic.
Així, es bonifica el 75% de la quota per a les obres de
rehabilitació de cobertes i façanes en immobles del
nucli antic de Cardona i la Coromina i es bonifica fins
al 90% de l’import d’instal.lació de noves activitats comercials i serveis de nova creació al nucli antic.
Per altra banda, ha augmentat la bonificació en
l’impost per transmissió de vivenda habitual que passa
del 70% al 90%.
Per a la regidora delegada d’Hisenda, Aida Molner,
l’aprovació de les ordenances fiscals permetrà a
l’Ajuntament complir amb els seus objectius econòmics “sense que això suposi un augment injustificat
de la pressió fiscal sobre les famílies cardonines”.
En aquest sentit, per a l’executiu local les noves or-
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L’equip de govern ha volgut reduir la pressió fiscal sobre els ciutadans

denances permetran garantir la prestació dels serveis
que ofereix l’Ajuntament tenint en compte la situació
econòmica que travessa el país.

Rebaixa en els preus d’ús
del pàrquing de Cal Badia
Un altre dels punts que l’executiu municipal ha
volgut redefinir amb les noves ordenances fiscals
és la regulació dels preus per a l’ús a pupil.latge
de l’aparcament de Cal Badia.
La intenció del consistori és treure més profit
d’aquesta instal.lació i per aquest motiu ha creat
una nova modalitat de pagament per a quinze
dies al preu de 25 euros (iva inclòs) i ha reduït la
quota mensual a 40 euros (iva inclòs). A més, per
a l’ús diari de les places d’aparcament s’estableix
un preu de 30 cèntims per 1 hora, 1 euro la segona hora i 1,5 euros a partir de la tercera hora.
Per altra banda, també s’ha decidit ampliar
l’horari d’obertura del pàrquing de Cal Badia.
Amb els nous horaris, que s’apliquen des del 21
de desembre, el pàrquing amplia 3 hores l’horari
d’obertura al públic la nit els divendres, dissabtes, vigílies de festius i festius ja que s’obre fins
a les 12 de la nit. La resta de dies de la setmana
l’horari es manté com fins ara amb l’obertura del
pàrquing de les 8 del matí a les 9 de la nit.
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L’Ajuntament redueix el termini de pagament a proveïdors
L’Ajuntament aconsegueix, en menys d’un any i mig, reduir el termini de pagament als proveidors de
14 a 5 mesos. El préstec ICO i l’ajust en la despesa són les claus d’aquesta reducció
L’Ajuntament de Cardona ha dut
a terme durant l’any 2012 diverses
actuacions encaminades fonamentalment a millorar la situació econòmica de la vila. La principal mesura
adoptada en aquest sentit va ser la
d’acollir-se al Pla de pagament a proveïdors del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Instituto
Oficial de Crédito (ICO).
A través d’aquest mecanisme,
l’Ajuntament va sol.licitar un total
d’1,7 milions d’euros corresponents
a gairebé la totalitat de les factures
que tenia pendents de pagament
abans de l’1 de gener de 2012.
El Pla de pagament a proveïdors va
permetre a l’Ajuntament abonar
durant el passat mes de juny un
total de 920 factures per un import
d’1,7 milions d’euros corresponents
a factures pendents de pagament

Imatge d’arxiu d’un ple de l’Ajuntament de Cardona

a 31 de desembre de 2011. Per ferho, l’Ajuntament cardoní va haver
d’aprovar un pla d’ajust econòmic tal
i com exigia el Ministeri d’Hisenda.
El Pla d’ajust es va aprovar en el Ple
extraordinari celebrat el 30 de març

de 2012 i, amb una vigència de 10
anys, obliga l’Ajuntament a afrontar diverses mesures d’estalvi. A dia
d’avui, l’Ajuntament ha liquidat la
totalitat de pagaments fins el mes
de juliol.

Eleccions al Parlament de
Catalunya 2012 a Cardona

Moció a favor del dret a
decidir i de l’estat propi

Les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 25 de novembre a Cardona van
tenir com a força guanyadora CiU. La federació
nacionalista va obtenir 975 vots i baixa 12,7
punts respecte a les passades eleccions de 2010.
La segona força més votada va ser ERC amb 528
vots i puja 11,4 punts respecte al 2010. En tercer
lloc va quedar el PSC, amb 368 vots, que va
baixar 3,5 punts. El PP es va situar com a quarta
força amb 280 vots (10,3%), 2,6 punts més que
el 2010. El cinquè lloc el va ocupar C’s, que va
treure 139 vots (5,1%) i augmenta 2,4 punts. ICV
va quedar en sisena posició amb 136 vots (5%) i
puja 2 punts. La resta de formacions no va superar els 100 vots.
Pel que fa a la participació, aquesta va augmentar
considerablement passant dels 2.404 vots del
2010 als 2.758 vots. La participació va assolir el
67,3% del cens, 9,7 punts més que el 2010.

El Ple de l’Ajuntament de Cardona va aprovar el
mes de novembre dues mocions conjuntes dels
grups d’ERC i CiU a favor de la creació d’un estat propi per a Catalunya i perquè Catalunya pugui decidir el seu futur mitjançant una consulta.
Les dues mocions es van aprovar amb els vots favorables d’ERC i CiU i l’abstenció del PSC. En la
primera es declara el municipi de Cardona com
a territori català lliure i s’insta el president de la
Generalitat i el Parlament de Catalunya a iniciar
el procés de transició cap al nou Estat català.
El text aprovat contemplava també l’adhesió de
l’Ajuntament a l’Assemblea Nacional Catalana.
La segona moció defensa la necessitat que el
poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur, per tal de garantir el
progrés social, el desenvolupament econòmic,
l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura pròpia.
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Cardona revisa les ordenances municipals
Ordenança reguladora de la tinença d’animals
Protegir la salut i la seguretat de les persones i respectar els drets dels animals són els principals objectius
d’aquesta ordenança aprovada en sessió plenària el passat
mes juny de 2012
La nova ordenança estableix l’obligació dels propietaris
d’animals domèstics de registrar-los al cens municipal
d’animals domèstics i les normes que s’han de seguir en
els espais públics. Entre altres disposicions, l’ordenança
obliga a retirar les deposicions dels animals a la via pública i a responsabilitzar-se del seu bon comportament.
Les infraccions del reglament comportaran sancions que
variaran en funció de la falta comesa. Es preveuen multes
de 100 a 400 euros per infraccions lleus com el fet de no
inscriure un gos o un gat al registre censal o per no retirar
les deposicions dels animals. La reincidència en la comissió de faltes lleus es considera falta greu i es pot sancionar
amb multes de 401 a 2.000 euros.

Ordenança d’intervenció Ambiental, de
Seguretat i de Salut Pública
Aquesta ordenança regula la intervenció municipal sobre establiments, instal.lacions i activitats al municipi i
s’ha actualitzat per tal d’adaptar-la a la nova normativa
autonòmica.
Els canvis introduïts preveuen simplificar i agilitzar els
tràmits administratius i busquen afavorir la implantació de noves activitats econòmiques per dinamitzar
l’economia local.
Així, en alguns procediments administratius, es passa d’un
model de llicència amb autorització prèvia municipal, a
una comunicació prèvia de l’activitat. D’aquesta forma el
titular de l’activitat pot començar l’activitat des del dia
que presenta la comunicació i abans del control posterior
per part de les autoritats competents. L’Ajuntament confia que la nova ordenança faciliti i impulsi la implantació
de nous projectes empresarials a la vila.

L’Ajuntament actualitza l’Ordenança de convivència i ús de la via pública
El passat mes de maig, l’Ajuntament de Cardona va
aprovar l’actualització de l’Ordenança de convivència i
ús de la via pública per tal de regular d’una manera més
acurada la gestió de l’espai públic.
L’Ordenança incorpora a partir d’ara un apartat exclusiu que regula la instal.lació de taules i cadires a la via
pública per part d’establiments de pública concurrència.
El documenta aprovat fixa, com a norma general, la lon-

gitud màxima per ubicar taules i cadires amb relació a la
longitud de la façana de l’establiment sol.licitant. També
estipula el repartiment de l’espai de la plaça de la Fira i introdueix la possibilitat d’ocupar l’espai d’estacionament
en calçada en casos determinats.
L’ordenança fixa també noves diposicions amb relació a
aquelles activitats que generen soroll i que poden alterar
la convivència i el bon veïnatge entre els ciutadans.

Millora en la senyalització
del polígon industrial
El passat mes de novembre es van instal.lar al polígon industrial La Cort tres nous plafons informatius
i de senyalització de les empreses del polígon.
Els plafons disposen d’un mapa detallat de la zona
industrial amb la ubicació de totes les empreses del
polígon.
El Projecte de senyalització ha estat possible gràcies
al conveni de col.laboració signat per l’Ajuntament
de Cardona i el Consell Comarcal del Bages, així
com a l’impuls de l’Associació d’Empresaris de Cardona (AEC) que també ha assessorat en els continguts informatius.
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L’Ajuntament vol impulsar la fibra òptica per millorar la
competitivitat de les empreses del polígon
Ja s’ha encarregat, a través de la Diputació de
Barcelona, un estudi per dissenyar la futura
xarxa de �ibra òptica del polígon La Cort
L’Ajuntament de Cardona està treballant en el projecte
de desplegament d’una xarxa de fibra òptica al polígon
industrial La Cort que permetria a les empreses augmentar la seva capacitat de transmissió de dades per internet,
implementar nous serveis telemàtics i millorar la seva
competitivitat.
A tal efecte, la regidoria de Comunicació i Noves Tecnologies de l’Ajuntament va sol.licitar a principis d’any una
subvenció de la Diputació de Barcelona per elaborar un
estudi sobre la implantació de la xarxa de fibra òptica al
polígon industrial La Cort.
Aquest estudi permetrà conèixer la situació actual del
polígon pel que fa a les connexions de banda ampla i serà
el primer pas per definir les característiques de la futura
xarxa de fibra òptica que s’hi haurà de desplegar. L’estudi
està finançat íntegrament per la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament vol implantar la fibra òptica al polígon

i es realitza de manera coordinada amb els serveis tècnics de l’Ajuntament i la col.laboració de l’Associació
d’Empresaris de Cardona (AEC) i de les empreses ubicades al polígon La Cort.

Cardona crea una línia d’ajuts econòmics destinada a
impulsar l’activitat econòmica
L’Ajuntament de Cardona ha aprovat
una nova ordenança per impulsar
i dinamitzar l’activitat econòmica
mitjançant el suport als emprenedors. El programa té una dotació
pressupostària de 15.000 euros per
a aquest 2013 i consta de dues línies
de suport.
La primera preveu la concessió d’ajuts
econòmics a aquells emprenedors
que vulguin iniciar una nova activitat

econòmica al municipi. La segona
línia incentivarà la implantació de
nous establiments als nuclis antics de
Cardona i la Coromina.
Ajuts de 1.800 i 1.200 euros

Pel que fa als percentatges d’ajuts,
aquests seran d’un màxim del 50%
del pressupost corresponent a les despeses de creació de la nova activitat
empresarial, 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.
L’ordenança, presentada per l’equip
de govern municipal, es va aprovar
per unanimitat dels tres grups de
l’Ajuntament en el transcurs del primer Ple de l’any.

L’Ajuntament elabora un cens dels locals buits
L’Ajuntament ha impulsat un cens
dels locals comercials buits del
nucli antic i del nucli de la Coromina amb l’objectiu de dinamitzar
l’activitat econòmica i afavorir la
implantació de nous serveis en
aquestes zones del municipi.

L’inventari final conté informació
sobre la localització, característiques bàsiques i estat actual dels
locals. El procés d’inventari s’ha
realitzat per mitjà d’una PDA o PC
de butxaca equipada amb GPS, que
permet definir la ubicació precisa

dels locals per mitjà del Sistema
d’Informació Geogràfica.
Un cop acabat l’estudi -que es
finança íntegrament des de la Diputació de Barcelona-, es disposarà
d’una base de dades precisa i detallada dels locals buits del municipi.
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Cardona prepara el seu programa commemoratiu per al
300 aniversari de la fi de la Guerra de Successió
L’Ajuntament presenta a la Generalitat el Projecte de creació del Centre d’Interpretació de la Guerra
de Successió al castell de Cardona
L’Ajuntament de Cardona està preparant el programa
d’actuacions que s’inclouran en els actes de commemoració del 300 aniversari de 1714. En els darrers mesos,
l’Ajuntament ha dut a terme una intensa agenda de
treball per tal que la vila tingui un paper destacat en els
actes que se celebrin a Catalunya amb motiu del tercer
centenari de la fi de la Guerra de Successió.
A més d’impulsar la projecció de Cardona a tot el país,
l’Ajuntament està treballant perquè la commemoració
permeti disposar de nous equipaments i serveis de promoció del patrimoni històric de la vila.
Centre d’interpretació a la casamata

L’alcalde Ferran Estruch ha avançat que Cardona vol
construir un centre d’interpretació de la Guerra de Successió a la casamata del castell de Cardona.
Aquest nou projecte, impulsat per l’Ajuntament cardoní,
hauria de veure la llum l’any 2014 i ja ha començat a caminar gràcies a les gestions realitzades per l’Ajuntament. De
moment, l’alcalde ha mantingut diverses reunions amb
els representants de Cultura de la Generalitat, del Museu
d’Història de Catalunya i amb el comissionat de la Generalitat per als actes de commemoració del 300 aniversari
de 1714, per començar a treballar en el projecte.

Miquel Calçada, comissari de la Generalitat per als actes del 2014, en una visita
recent a Cardona

Senyalització del castell i nova ruta turística sobre la
Guerra de Successió

Un altre dels projectes que es vol impulsar aprofitant
la commemoració és el de la senyalització turística del
castell. A més d’identificar els espais més destacats de
la fortalesa, els punts d’interès turístic i les explicacions
històriques, el Projecte de senyalització preveu completarse amb la creació d’una nova ruta turística centrada en la
Guerra de Successió.

L’Ajuntament i l’Associació Cultural 18 de Setembre signen un
conveni per impulsar la recreació “7 dies de setembre”
La representació teatral “7 dies de setembre”, que
recrea els últims dies de la Guerra de Successió a
Cardona, rebrà un nou impuls gràcies al conveni que l’Ajuntament de Cardona ha signat amb
l’Associació Cultural 18 de setembre, responsable
de la recreació.
El conveni es va signar el passat 15 de setembre i vol
potenciar la representació teatral que es realitza en el
marc de les celebracions de l’Aplec de Cardona i ferho amb la mirada posada en els actes de commemoració del 300 aniversari de la Guerra de Successió.
Al conveni s’hi han adherit 6 entitats més que
també participen a la recreació històrica: el grup
de teatre El Traspunt, grup de correfoc Bruixes de
Cardona, Banda de Música de Cardona, Miquelets
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Els signants del conveni amb l’alcalde Ferran Estruch

de Catalunya i l’Associació Cultural Sac de Gemecs,
que es comprometen a col.laborar activament en les
representacions durant els anys 2013 i 2014.

notícies

Cardona i Barcelona s’uneixen per promoure la història
de la Guerra de Successió
Les dues institucions signen un conveni per
difondre la història de la Guerra de Successió
L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i el tinent d’alcalde
de Cultura de Barcelona, Jaume Ciurana, van signar el
passat 9 de novembre al saló de sessions de la vila ducal
el conveni de col.laboració que permetrà als dos ajuntaments impulsar accions conjuntes de promoció cultural i
turística i cooperar per difondre la història de la Guerra
de Successió.
L’alcalde, Ferran Estruch, va qualificar “de molt important la col.laboració amb una institució de referència a
Catalunya com és l’Ajuntament de Barcelona”. Estruch
va voler agrair la “sensibilitat i estima” que l’Ajuntament
de Barcelona ha mostrat cap a Cardona i va subratllar
la voluntat del regidor Ciurana de reconèixer el destacat
paper de Cardona en la Guerra de Successió.
Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Cultura de Barcelona, Jaume Ciurana, va començar el seu parlament
destacant “el respecte i l’admiració” que Barcelona sent
per la vila de Cardona. “El 18 de setembre de 1714 -va
explicar Ciurana- Cardona va saber estar a l’alçada de les
circumstàncies i va fer de capital del país, mostrant una

L’alcalde, Ferran Estruch, i el regidor de Cultura de Barcelona, Jaume
Ciurana, en el moment de signar el conveni

La corporació municipal amb el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament de
Barcelona, Jaume Ciurana

generositat que és de justícia històrica que li sigui reconeguda”. El responsable de Cultura de l’Ajuntament barceloní va tancar la seva intervenció mostrant “l’immens
agraïment” de Barcelona a la vila de Cardona i destacant
el seu exemple “de coratge i superació al llarg de la història”. Els dos dirigents van coincidir en la seva voluntat
d’estendre el conveni més enllà de les accions relacionades amb la commemoració de la Guerra de Successió.

La delegació barcelonina va visitar el Casal Graells

Una comissió de seguiment definirà les actuacions a seguir
El conveni subscrit fixa com a objectius bàsics de les dues administracions col.laborar en els actes de
commemoració del 300 aniversari
de la Guerra de Successió, cooperar
en la promoció cultural i turística
de les dues ciutats i aprofundir en
la recerca històrica. Per fer-ho es
crearà una comissió de seguiment,

formada per representants dels dos
ajuntaments, que s’encarregarà de
definir, articular i implementar les
propostes que es vulguin adoptar.
La vigència inicial del conveni és de
quatre anys prorrogable per quatre
anys més.
Un cop finalitzat l’acte, l’Ajuntament
de Cardona va oferir a la delegació

de l’Ajuntament de Barcelona una
visita al castell de Cardona, al nucli
antic de la vila i al Casal Graells,
seu de l’Arxiu Històric municipal.
Hi van ser presents també el director de Patrimoni, Museus i Arxius
de l’Ajuntament barceloní, Josep
Lluís Alay, i Quim Torra, director
del Born Centre Cultural.
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L’Ajuntament millora diversos punts de l’espai públic
L’Ajuntament actua en una desena de camins forestals del municipi
L’Ajuntament de Cardona ha realitzat en els darrers mesos un seguit d’actuacions de millora
de diversos camins forestals del municipi consistents en el reperfilat i anivellament del ferm.
Els treballs formen part de les actuacions de millora per a la prevenció d’incendis forestals,
compten amb el suport econòmic de la Generalitat i s’han realitzat al camí de Farners i la Sala
de Llobets, el camí del Mas d’Heura, el camí del Parc Cultural de la Muntanya de Sal fins a la
colònia Arquers, el camí de la carena de Sant Quintí, el camí entre Cal Diable i Cap de Bocs,
el camí de Cal Jaume a Bolsegura i el camí de Cal Gavella a Tresseres.

Milloren diversos trams de camins del municipi
Per altra banda, l’Ajuntament de Cardona i el Consell Comarcal del Bages han completat la
millora del camí de Tresseres de Bolsegura al Vilar Rural. En aquest tram s’ha anivellat el ferm
i s’hi ha estès grava per millorar les condicions de pas i seguretat. Igualment s’ha realitzat una
actuació de millora de les mateixes característiques en un tram del camí de Sant Salvador.
L’Ajuntament de Cardona ha actuat també als camins de la vall de Nyítols i de Bocanegra, on
s’ha anivellat el terreny i estès grava en diversos trams. Una altra de les actuacions realitzades
ha consistit a repassar el Camí Nou des del pavelló municipal d’esports fins a l’indret del parc.
A més de retirar les pedres que hi havien caigut, s’han desbrossat els vorals, s’ha esplanat i s’hi
ha estès grava. També s’ha estès grava en un tram del carrer de la Mel fins al carrer Sant Jordi
de la Coromina i s’ha arranjat el camí dels Horts fins a l’estació depuradora d’aigües.

L’Ajuntament i la Diputació condicionen diversos vials
L’Ajuntament de Cardona i la Diputació de Barcelona han dut a terme diversos treballs per
millorar la seguretat d’alguns vials de la població. Al pas de vianants que dóna accés al carrer
que va a la plaça del Portalet, s’hi van instal.lar 10 pilones flexibles que eviten que els vehicles
aparquin a les immediacions del pas de vianants amb l’objectiu de millorar la visibilitat i la
seguretat de les persones que circulen a peu. Per altra banda, s’ha fet una nova voravia pavimentada per recollir l’aigua de les pluges al voral de la carretera del Miracle, des de l’altura dels
100 pisos fins a la cruïlla amb el Vilar Rural. La Diputació de Barcelona va intervenir també
a la Coromina on es va reasfaltar el ferm del tram de la C1410 entre el carrer Sant Jordi i el
polígon La Cort.

Noves actuacions de millora a l’espai públic de Cardona
Durant el segon semestre de 2012, la brigada municipal d’obres i serveis de l’Ajuntament
ha dut a terme diversos treballs de millora de l’espai públic. Entre les obres que s’han dut
a terme hi ha la substitució d’un tram de la xarxa de clavegueram del carrer Sant Miquel
d’aproximadament 20 metres de longitud i la reposició d’una seixantena de bombetes i equips
de llum en diversos fanals del carrer de la Pietat, la carretera del Miracle, el centre històric i
la Coromina. Una altra actuació va consistir en la instal.lació de 4 bandes rugoses al passeig
Mossèn Joan Riba per millorar la seguretat dels vianants i reduir la velocitat del trànsit rodat
en la zona d’accés a les Escoles Escasany. També al passeig Mossèn Joan Riba es va substituir
el tram de la línia d’enllumenat públic des de l’IES Sant Ramon fins a l’altura de l’edifici del
mirador del castell i es van reposar una desena de llums dels fanals. A més, a la plaça del mirador del castell es van substituir 8 fanals que estaven sense servei. La brigada municipal també
va realitzar treballs de millora al parc de la Mare de la Font on van reparar el mobiliari urbà i
van netejar i desbrossar tot l’entorn.
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Cardona posarà en funcionament el Centre Cívic el 2013
S’inicia un procés de
participació per de�inir el
funcionament de l’equipament
que �inalitzarà el proper mes
de febrer
L’Ajuntament de Cardona obrirà les
portes del Centre Cívic durant l’any
2013. Per fer-ho, ja ha començat el
procés participatiu amb els grupsmunicipals i continuarà les properes
setemanes amb les entitats de la
vila per debatre el model de gestió
del nou equipament. El procés s’ha
engegat, gràcies a la subvenció que la
regidoria de Participació Ciutadana
ha obtingut de la Diputació Barcelona, i el portarà a terme la consultora
de participació ciutadana Indic, que
ja es va encarregar del procés de definició dels usos de l’equipament a
l’inici del projecte.
La voluntat de l’equip de govern és
obrir un debat ampli i consensuat
amb la ciutadania per tal que el
Centre Cívic respongui el millor
possible a les necessitats de les entitats i els veïns. En aquest sentit,
l’executiu municipal espera que el
procés tingui la màxima implicació

La sala polivalent del Centre Cívic durant unes jornades de portes obertes amb la ciutadania

del teixit associatiu ja que la situació
econòmica actual fa necessària la implicació de tothom per garantir-ne la
seva viabilitat.
Retards en les obres

Tot i que les obres principals del
Centre Cívic van finalitzar l’any
2012, l’equipament ha restat tancat
perquè el projecte no contemplava la
instal.lació de la connexió elèctrica i
d’aigua necessàries per al seu funcionament. A més, una fuita en una ca-

nonada d’aigua va obligar l’empresa
constructora a retardar la finalització
de les obres.
Un cop solventada aquesta situació,
l’Ajuntament va obrir el Centre
Cívic per acollir algunes de les activitats de Nadal.
Ara l’Ajuntamewnt vol establir
un debat serè sobre els usos i la
distribució de l’equipament ja que
les condicions econòmiques han
canviat notablement des del seu
plantejament inicial.

El Centre Cívic de Cardona, un equipament al servei de tots
Cardona disposarà aquest 2013 d’un nou equipament municipal, el Centre Cívic/Casal de Joves.
Aquest nou espai ha de servir per satisfer no només
les necessitats d’espai de les entitats i col.lectius de
Cardona, sinó també per enriquir la vida social, cultural i associativa de la vila.
Tot i que neix en un moment difícil, ateses les circumstàncies econòmiques, la voluntat de l’equip de
govern és posar-lo al servei dels ciutadans i convertirlo en un espai obert a totes les iniciatives que genera
la nostra comunitat.
Amb aquest esperit iniciarem, aquest mes de gener,
un procés de debat ciutadà per definir amb entitats i
veïns les possibles fórmules que ens permetin gestionar-lo de la millor manera possible. Pensem que és
un debat del tot necessari, ja que la posada en marxa

d’aquest equipament tindrà unes repercussions
econòmiques i logístiques per a l’Ajuntament que,
en el moment de la seva projecció, no semblava que
suposessin cap impediment important. Ara, però,
això no és així i l’obligació de l’equip de govern és
explicar-ho als ciutadans i buscar-hi solucions.
Per a nosaltres, el Centre Cívic ha de ser un espai
col.lectiu, obert als veïns i veïnes, que permeti crear
noves iniciatives, fomentar la cooperació entre entitats i que repercuteixi positivament en l’activitat i el
dinamisme de la nostra comunitat. Desitgem que el
Centre Cívic ofereixi noves oportunitats per a la vila
i per això haurem d’implicar-nos i fer-nos corresponsables de la seva gestió.
Maite Barrera
Regidora d’Entitats i Participació Ciutadana
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El Taller de Cultura estrena nova temporada el 2013
Cardona oferirà aquest 2013 una nova edició del Taller de Cultura després de la bona acollida que va
registrar la iniciativa en el seu primer any de funcionament
En aquesta nova temporada,
maridatge de vins amb Jauel Taller de Cultura oferirà
me Pont i un taller de Scrap
nous cursos dedicats a la
impartit per Lurdes Casas i
gastronomia, la música i
Lurdes Santamaria.
l’artesania i d’altres activitats
També s’ofereix un taller
culturals i de lleure.
gratuït per aprendre a tocar
Com en la primera edició, el
la gralla impulsat pels GraTaller de Cultura es tornarà
llers de Cardona.
a dividir en dos blocs. El primer es portarà a terme entre
Més de 200 persones al
els mesos de gener i març,
primer Taller de Cultura
mentre que el segon es farà
Un total de 210 cardonins
d’abril a juny.
i cardonines van participar
Imatge de grup dels participants al taller d’història
Les activitats del primer bloc
en el Taller de Cultura imvan començar la setmana
pulsat per la regidoria de
del 14 de gener i inclouen un taller de restauració de
Cultura de l’Ajuntament durant el curs 2011-2012.
mobles i altres objectes que imparteix Màrius Codina,
El projecte va tancar la seva primera edició havent proun de cuina per a sorprendre a càrrec de David Guitart,
gramat un total d’11 tallers relacionats amb la cuina,
un sobre el món de l’òpera amb Ovidi Cobacho, un de
l’artesania, la història, la fotografia i les sardanes.

Gimàstica dolça a la Coromina
Des del mes de maig al Casal de la Coromina es realitzen classes de gimnàstica dolça els dimarts de 7 a 8
del vespre, les quals han tingut molt bona acceptació.
El curs l’imparteix el tècnic d’esports Joan Corominas
i s’adreça a persones amb dificultat per traslladar-se al
Casal de Gent Gran de Cardona on ja es realitzen activitats similars. Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament
vol sensibilitzar la gent gran dels beneficis de fer esport
i alhora millorar les relacions socials al tractar-se d’una
activitat en grup

El Cicle Espais anima l’oferta cultural de l’estiu cardoní

La bona acollida de públic consolida el Cicle com una de les cites culturals destacades de Cardona

Quatre propostes culturals de primera línia, en quatre espais emblemàtics de la vila. Aquesta va ser la proposta del
segon Cicle Espais que organitzen la regidoria de Cultura
i els Amics de la Cultura de Cardona. El cicle va programar 4 espectacles gratuïts de teatre, poesia, jazz i òpera.
La cita inaugural, el 27 de juliol a la nit, va comptar amb
l’actuació la companyia teatral El Retaule que va posar en
escena, a la plaça Mercat, l’obra “La mort i la donzella”.
La segona proposta la va protagonitzar el poeta i rapsode
12

Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

Josep Pedrals l’11 d’agost a l’exterior dels absis de la
col.legiata de Sant Vicenç. El jazz del Cardona Jazz Quintet va omplir la tercera cita del cicle el 18 d’agost. El Cicle
Espais va finalitzar el 31 d’agost amb una nit d’òpera a
càrrec d’Arçduo, amb Christina Koch i Trini Mujal al
parc del raval de Sant Joan. Enguany el cicle va comptar
amb la col.laboració del grup de teatre El Traspunt, la
Comissió de Festes del Raval de Sant Joan i el Parador
Ducs de Cardona.

fundació cardona històrica

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal obre botiga
S’amplia d’aquesta manera l’oferta comercial del
principal equipament turístic de Cardona
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal ha ampliat la
seva oferta turística i comercial amb l’obertura de la
botiga del Parc. Es tracta d’un espai ubicat a la recepció
de visitants que, sota la denominació de “La Botigueta”,
comercialitza tot tipus de productes de marxandatge i
gastronomia relacionats amb el patrimoni cardoní.
Els visitants hi podran trobar nous articles de marxandatge i promoció com llibretes, punts de llibre, llapis,
magnets i tasses amb la imatge promocional de Cardona,
samarretes originals i divertides i objectes d’artesania.
L’oferta comercial d’aquest nou espai es complementa
amb una selecció de vins de la DO Pla de Bages i de la
finca Llobet de Cardona, a més de cafès de la vila, olis i
productes “gourmet” fabricats a la zona del Cardener. La
botiga també disposa d’una completa col.lecció de llibres
i publicacions relacionats amb el patrimoni històric, cultural i natural de la vila i un espai dedicat especialment

“La Botigueta” s’ha ubicat a la recepció d’entrada del Parc Cultural de la
Muntanya de Sal

als més joves on es poden trobar contes infantils sobre
Cardona, jocs i, fins i tot, un servei que permet personalitzar amb el teu nom un casc per descobrir les mines de
sal i potassa de Cardona.

La FCH s’obre a la cultura i la gastronomia
Cardona va gaudir durant els mesos d’estiu una nova
aposta cultural que combinava la promoció turística
de la Muntanya de Sal i el castell de Cardona amb la
música, la dansa i la gastronomia.
Sota el nom “Una Nit Màgica”, la Muntanya de Sal
va oferir durant tots els dissabtes de juliol i agost
una visita guiada per l’interior de les mines de sal i
potassa que es combinava amb la degustació d’alguns
dels millors vins que es produeixen actualment a la
Denominació d’Origen Pla de Bages.
Mig centenar persones van voler gaudir d’aquesta
proposta que va comptar amb la col.laboració de destacats cellers de la comarca com Mas de Sant Iscle,
Abadal, Piteus, Artium, Fargas-Fargas i Collbaix.

Música i dansa a l’interior de la minilla

El programa d’estiu de la FCH va incloure també
una activitat de dansa i música, en el marc del Festival Traç Dansa 2012 impulsat per la Galeria Issimm,
amb el suport de l’Ajuntament de Cardona i la
Fundació Vila Medieval. Sota el títol “Sal i Dansa”,
l’interior de la Muntanya de Sal va acollir el 21 i el
22 de juliol un espectacle basat en les Suites de Bach
i que va captivar les més de 100 persones que hi van
assistir. L’espectacle, del coreògraf Bebeto Cidra, la
ballarina Camille Allaume i la voloncelista Andrea
Peiron, va acabar amb un tast gastronòmic del cuiner
David Guitart. El programa de la FCH va incloure
també visites guiades al castell de Cardona.

Èxit de les Jornades Europees del Patrimoni 2012
Més de 200 persones van participar l’últim cap de setmana de setembre en les diferents activitats que la Fundació Cardona Històrica i l’Ajuntament de Cardona van
organitzar per sumar-se a la celebració de les Jornades
Europees del Patrimoni. Les activitats van incloure una

visita guiada al castell de Cardona que va recórrer els espais més emblemàtics de la fortalesa com la col.legiata i la
casamata, on es van explicar els fets del Setge de Cardona
de l’any 1711. L’activitat va finalitzar amb un tast de coca
de Flequers de Cardona i cava del celler Piteus.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana

13

notícies

L’Ajuntament continua apostant per les polítiques de
formació per a professionals i estudiants
L’Ajuntament de Cardona ha impulsat diverses actuacions
formatives per tal de donar resposta a les necessitats de
formació continuada i accés a estudis superiors tant de
professionals que volen augmentar la seva formació, com
d’estudiants que volen accedir a nous nivells d’estudis.
Entre les accions empreses en aquest àmbit destaquen
la posada en marxa d’un curs formatiu per a les proves
d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, un de prevenció de riscos laborals al sector agrari i la posada en marxa
a Cardona del projecte “Obrint Portes” destinat a donar
suport als alumnes que presenten desmotivació.
Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà

El passat mes d’octubre van començar les classes del curs
de preparació de la prova d’accés als Cicles Formatius de
Grau Mitjà (CFGM). Impulsat per l’Ajuntament, amb
el suport de la Diputació de Barcelona, està adreçat a
majors de 16 anys que no disposin de la titulació de graduat en ESO i compta, en aquesta primera edició, amb
una vintena d’alumnes matriculats. Fins al mes d’abril
els alumnes realitzaran 330 hores de classes per aprendre els continguts necessaris per superar els examens que
donen accés als CFGM. El curs es realitza a l’IES Sant
Ramon, que col.labora en aquesta iniciativa destinada
a fomentar la formació i contribuir a reincorporar al
sistema educatiu les persones que no ho van fer en el
seu moment.
Projecte Obrint Portes

El passat mes de setembre, l’Ajuntament de Cardona,
l’escola Mare de Déu de Carme i l’Institut Sant Ramon
van posar en marxa el projecte “Obrint Portes” pensat
per ajudar els alumnes amb poca motivació per als estudis. El projecte s’ha impulsat gràcies al conveni signat per
l’Ajuntament de Cardona i la Generalitat de Catalunya i
ha permès ajudar 7 alumnes de 4t d’ESO per tal de donar
resposta a les seves necessitats educatives i facilitar la seva
integració escolar, social i laboral. A través de pràctiques
en centres de treball, els alumnes que es beneficien del
projecte poden millorar la seva destresa professional
i motivar-se a continuar els estudis relacionats amb el
sector escollit.

El curs d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà ha omplert tota les places
disponibles

A més, durant aquest curs ja n’hi ha 16 més que s’han
matriculat al grup de Graduat que es farà al segon i tercer
trimestre del curs. Entre l’oferta formativa que presta enguany aquest servei municipal hi ha: graduat en educació
secundària, formació instrumental, cultura general, català
inicial, bàsic, elemental i nivell C, a més de català al Casal
de la Gent Gran i alfabetització per a immigrants.
Curs de prevenció de riscos laborals destinat al sector
agrari

L’Ajuntament de Cardona va acollir els mesos d’agost
i setembre un nou curs de formació en prevenció de
riscos laborals destinat al sector agrari. El curs el van
impartir els tècnics Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya (JARC) i estava homologat pel Departament
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Rècord de matrícules a l’Escola Adults de Cardona

L’Escola d’Adults de l’Ajuntament de Cardona va començar el passat mes d’octubre un nou curs escolar amb
un total de 103 alumnes matriculats, la xifra més alta
d’alumnes que registra l’escola des de l’any 1985, quan es
va posar en funcionament.
14
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L’Ajuntament impulsa el Pla local de joventut de Cardona
S’iniciarà un procés de participació amb el col.lectiu i les entitats juvenils per de�inir el futur Pla
L’Ajuntament de Cardona elaborarà al llarg de l’any 2013
el Pla local de joventut, una eina bàsica per conèixer la
realitat dels joves de la vila i que permetrà definir les polítiques de joventut que s’han de dur a terme a Cardona
en els propers anys.
La voluntat de l’Ajuntament a l’hora d’elaborar el Pla
local de joventut és comptar amb tots els agents socials
de la vila i per això es realitzaran diverses sessions participatives per debatre i consensuar les principals línies
d’actuació del Pla.
A més de comptar amb el col.lectiu de joves del municipi i les entitats juvenils, es convocarà també la resta de

representants del teixit associatiu perquè puguin formar
part del projecte. El Pla local de joventut és un dels compromisos inclosos en el programa electoral de l’equip de
govern, el qual té la intenció d’aprovar-lo durant aquesta
legislatura. Segons fixa el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, la redacció del Pla s’estructurarà en tres fases: avaluació-diagnosi, propostes i projectes concrets. En aquest
sentit, la regidoria de Joventut ha començat a treballar
ja en la fase d’avaluació i diagnosi després d’obtenir una
subvenció de la Diputació de Barcelona que ha assumit
les despeses de contractació de la consultora encarregada
de realitzar la primera fase del Pla.

Cardona reobre la piscina
coberta del Vilar Rural

Més de 170 inscrits al Casal
Multiesportiu

L’Ajuntament de Cardona va obrir el passat mes
d’octubre la piscina coberta del Vilar Rural per
oferir als cardonins l’ús d’aquestes instal.lacions.
La nova temporada ha ampliat l’oferta de cursos
amb un curs de natació per a nadons de 6 mesos
a 2 anys. L’ús de les instal.lacions es concentra
els dilluns i els dijous de 9 a 14 hores i de 15 a
21 hores i els divendres de les 9 a les 14 hores i
de les 15 a les 17 hores. A més, es mantenen les
activitats esportives com els cursets de natació
per a nens i adults, les classes d’aiguagim i les
activitats per a joves. Aquest servei és possible
gràcies al conveni de col.laboració signat entre
el Vilar Rural i l’Ajuntament cardoní.

La vuitena edició del Casal Multiesportiu de
Cardona, celebrat els passats mesos de juliol i
agost, va tancar les seves portes amb la participació més alta dels últims anys.
El Casal, organitzat per la regidoria d’Esports, va
acollir un total de 172 nens i nenes d’edats compreses entre els 7 i els 16 anys, en una edició que
va ampliar l’edat d’inscripció de resultes de la
forta demanda de places. En l’edició d’enguany,
a banda de les habituals activitats esportives i
lúdiques com el futbol, el bàsquet o el bàdminton, el Casal va programar una sortida al parc
aquàtic Waterworld de Lloret i una estada al
parc d’aventura del Llac de Navarcles.

“L’Xprem l’Estiu” 2012 omple
l’oferta d’activitats d’estiu

“La Vuelta 2012” passa per
Cardona

L’Xprem l’Estiu 2012, que organitzen la Comissió Social
de Cardona i l’Ajuntament, va programar enguany un taller de graffitis i un taller de còctels sense alcohol adreçat
a joves a partir de 12 anys.
El 12 de juliol, a les 9 del vespre, es va dur a terme el taller
d’elaboració de còctels sense alcohol, impartit pel Firabar
i el Tuti Bar Musical. La segona proposta va consistir en
un taller de creació de graffitis impartit per Elies Xandri
els dies 23 i 26 de juliol.

Cardona va ser una de les localitats per on va passar
l’última edició de la “Vuelta ciclista España” celebrada
el passat mes d’agost. La caravana ciclista va passar per la
vila ducal el dia 26 d’agost, coincidint amb la Festa major
de la Coromina. El recorregut de la 9a etapa de la cursa
va portar els corredors a Cardona passant per la Bòbila,
on es va disputar un esprint intermedi, la Coromina i el
polígon La Cort des d’on els ciclistes van continuar cap
a Manresa.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Cardona homenatja la seva gent gran
El Casal de la Gent Gran i l’Ajuntament de Cardona
van homenatjar, el passat 16 de desembre, els avis
i àvies nonagenaris de la vila. L’alcalde, Ferran Estruch, acompanyat de la regidora de Serveis Socials,
Elena Xixons, i la directora del Casal de la Gent
Gran de Cardona, Montse Ravell, van obsequiar
els homenatjats amb un petit record en una jornada
que va comptar amb les actuacions musicals del grup
d’havaneres Salabror de Mar, de la Faràndula i la
Coral l’Amistat.
Homenatge àvia centenària

La vila de Cardona i la Generalitat de Catalunya van
homenatjar Maria Martínez Herrerias que el passat
5 de juliol va complir l’edat de 100 anys. L’alcalde,
Ferran Estruch, la regidora de Benestar Social, Elena
Xixons, i la directora del Casal de la Gent Gran de
Cardona, Montse Ravell, van obsequiar Maria Martínez amb un ram de flors durant l’acte de reconeixement celebrat el mateix dia del seu aniversari. Maria
Martínez va rebre també la “Medalla centenària” que
atorga la Generalitat de Catalunya.

Homenatge a la gent gran de Cardona

Dia Internacional de la Gent Gran

El passat dia 1 d’octubre, l’Ajuntament de Cardona, la
Residència Sant Jaume i l’Associació “A viure que són
dos dies” del Casal de la Gent Gran de Cardona van
celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran amb
l’organització d’activitats de música, cultura i salut.

Els familiars de Maria Martínez Herrerias amb l’homenatjada

Condol per la pèrdua d’Ignasi Estruch i Santfeliu i Mn. Josep Maria
Casafont i Fornell
El passat 20 de juny de 2012 ens
deixava, a l’edat de 61 anys, Ignasi
Estruch i Santfeliu, fill de Cardona
i regidor de l’Ajuntament cardoní
durant les legislatures 1983-1987
i 1999-2003. L’any 1983 es va incorporar a la política municipal
com a regidor de l’equip de govern,
encapçalat per l’exalcalde Joan
Bastida. Entre el 1999 i el 2003 va
tornar a l’Ajuntament com a regidor d’Agricultura durant el mandat
de l’exalcalde Josep Maria Sala.
L’Ajuntament de Cardona agraeix els
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anys de dedicació a la vila i destaca
la seva fortalesa i compromís amb
el municipi, sobretot en el sector
de la pagesia, al qual estava vinculat laboralment i personalment.
Per altra banda, el passat 16
de desembre moria, a l’edat de
77 anys, mossèn Josep Maria
Casafont i Fornell. Mossèn
Casafont estava estretament lligat
a la vila de Cardona, població a
la qual va dedicar la seva tasca
pastoral durant els últims 50
anys. Nomenat organista de
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Cardona després del seu pas
pel Seminari de Solsona, l’any
1958 va ser un dels fundadors
de la Coral Cardonina. També
va crear l’Escolania Parroquial
i l’Schola Cantorum i va dur a
terme una tasca fonamental per
preservar algunes de les peces més
destacades del patrimoni musical
cardoní. La seva activitat com a
director i organista ha contribuït
a conservar i difondre el repertori
musical religiós, festiu i popular
de Cardona.
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Cardona divulga el seu patrimoni arqueològic
El Casal Graells va acollir els mesos de maig i juny el cicle de conferències “Quan les pedres ens
parlen” impulsat per la regidoria de Cultura amb l’objectiu de mostrar el llegat arqueològic de la vila
El Cicle va constar de 4 conferències
coordinades pel director de l’Arxiu,
Andreu Galera, i l’arqueòloga municipal, Ainhoa Pancorbo.
La primera conferència va versar
sobre l’arqueologia del nucli antic.
Ainhoa Pancorbo va donar una visió
panoràmica de les excavacions que
s’han realitzat al centre històric des de
la dècada de 1980 fins a l’actualitat,
les quals han permès incrementar el
coneixement de l’evolució de la vila.
En la segona conferència es va presentar el treball sobre l’abastament i
la conducció de l’aigua de Cardona
des de la Mare de la Font realitzat per
diversos membres del Centre Excursionista de Cardona.

En la tercera cita del cicle, l’arqueòleg
Carles Bella va mostrar els resultats
de les excavacions que va dirigir en
dues cases menestrals del nucli antic
de la vila.
La darrera conferència del Cicle va
tractar sobre la muralla gòtica de
Cardona. L’arqueòloga municipal,
Ainhoa Pancorbo, i el director de
l’Arxiu Històric Municipal de Cardona, Andreu Galera, van explicar
diversos aspectes relacionats amb la
historia d’aquest element defensiu
com el seu recorregut, la seva morfologia i les actuacions que s’hi han
fet recentment per conservar-ne els
trams que han perdurat fins als nostres dies.

La Biblioteca municipal Marc de Cardona ja té mascota
La Biblioteca municipal Marc de Cardona va presentar el 14 de desembre la seva nova mascota, una iniciativa encaminada a dinamitzar l’equipament i fer-lo el màxim d’atractiu als ulls dels més petits. La nova mascota, que s’anomena
“Miconet”, és obra del mestre geganter Toni Mujal, i per celebrar el seu naixement la biblioteca va organitzar una hora
del conte amb Montse Mujal que va explicar el relat sobre “Els llibres de Sal”, escrit per Joan Company i il.lustrat per
Anna Terricabras. En acabar l’acte es va fer entrega solemne de la mascota i el conte a la Biblioteca.

La Biblioteca impulsa diverses activitats culturals
Del 23 de maig al 22 de
juny de 2012, la Biblioteca
va acollir l’exposició “Entre molècules”, dedicada a
la història de la química i
les aportacions que aquesta
ciència ha fet al desenvolupament humà.
L’exposició estava realitzada pel Centro Superior de
Investigaciones Científicas
amb motiu de l’Any Internacional de la Química celebrat l’any 2011. La mostra
va arribar a Cardona gràcies a la col.laboració entre
l’Ajuntament i l’empresa
ERCROS.

La Biblioteca Marc de Cardona va organitzar del 3 al
30 d’octubre l’exposició
“La novel.la romàntica”
dedicada a aquest gènere
literari que té milions de
lectores i lectors a tot el
món.
L’exposició feia un repàsdels antecedents, autors
més destacats i continguts
més recurrents d’aquest gènere literari. També proposava, en la part final de la
mostra, un recull d’algunes
de les obres més destacades
d’aquest gènere dins el panorama literari actual.

Del 7 al 30 de novembre
es va poder veure a la Biblioteca Municipal Marc
de Cardona l’exposició
“Paisatges de Catalunya”,
del fotògraf de Castellbell i
el Vilar, Joan Martínez.
L’exposició mostrà alguns
del paratges naturals més
coneguts i emblemàtics
de Catalunya en un seguit
d’instantànies on l’estació
meteorològica, l’hora del
dia, el temps o la llum
prenien un especial protagonisme. Diversos quadres
de gran format formaven
l’exposició.

La sala polivalent de la
Biblioteca va acollir del 6
de setembre al 9 d’octubre
l’exposició
“Homenatge
a la població de Lorca i
el Japó” de l’artista Sylvia
Tuà.
L’exposició estava formada
per diverses pintures, mosaics i collages en homenatge a les persones i les
famílies que van patir les
conseqüències del terratrèmol i el tsunami que van
assolar la població murciana de Lorca i la ciutat
japonesa de Fukushima,
respectivament.
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Cardona atorga el Saler d’Or a la UBIC
El primer cap de setmana de juny Cardona va
reviure el seu passat medieval amb la celebració
de la Fira Medieval/Festa de la Sal, un dels
atractius turístics més destacats del calendari
festiu de la vila
La Fira celebrava la seva desena edició amb una gran
varietat d’espectacles de música, màgia, el mercat de productes artesanals i la mostra d’oficis antics.
La jornada de dissabte va comptar amb l’arribada del
Senyor de Cardona, Ramon Folc, i la Minyona de
Cardona, Guillerma, i el posterior sopar medieval i va
continuar amb una mostra de correfoc del grup Bruixes de
Cardona i el concert dels cardonins El Revoltijo. El teatre
Els Catòlics va ser l’escenari de la representació històrica

Entrega del Saler d’Or a la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona

del Dret d’Aimines, de la companyia Inestable de l’IES
Sant Ramon. Coincidint amb la Fira es va presentar, al
teatre Els Catòlics, el conte infantil “Griselda, l’amiga
més valenta del comte de Cardona” de Roser Sucarrats.
A més, durant tot el cap de setmana els comerciants
de Cardona van treure al carrer les seves parades i la
Fundació Cardona Històrica va oferir una ruta turística
per la Cardona medieval i va organitzar diversos tallers
infantils.
Saler d’Or

El grup de teatre El Traspunt va participar a la Fira Medieval

El saló de sessions de l’Ajuntament va acollir l’acte institucional de lliurament del Saler d’Or de la vila de Cardona, que enguany es va concedir a la Unió de Botiguers i
Comerciants de Cardona.

La Coromina celebra una exitosa Festa Major
La Festa Major de la Coromina va tancar la seva última
edició amb un gran èxit de públic i participació. Durant els
quatre dies de festa, organitzada per la Comissió de Festes de
la Coromina, un gran nombre de persones va seguir l’ampli
programa d’actes.
Cercaviles, sardanes, concerts, balls, sopar-espectacle i teatre
van registrar una molt bona acollida d’assistents. El piromusical va ser un dels actes més seguits, tot i començar passada
la mitjanit pel risc d’incendi.
La companyia la Cua del Gat va representar l’obra de teatre
“Arsénico por Compasión”, seguidament Bruixes de Cardona va obrir la festa amb un correfoc en companyia dels
Laietans. Els grups Revoltijo, Laietans, Strombers, Crystal,
Trifàsic, la Faràndula i Charly Music van amenitzar els
concerts i els balls de nit. També van participar a la festa la
Banda de Música de Cardona, els geganters i la Cobla de
18
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La Festa Major de la Coromina 2012 va ser molt participada

Cardona. A més es va celebrar la primera edició del Torneig
de futbol “Josep Torrents”.
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Cardona viu una Festa Major plena de novetats i amb un
notable èxit de participació
L’organització d’un segon “Encierro”, la creació
del mocador de la festa i la celebració de tots els
balls a la carpa de la Fira, principals novetats
Cardona va viure el passat mes de setembre una reeixida
Festa Major amb novetats destacades, però mantenint els
trets essencials de la festa gran de la vila. Les principals
novetats van ser la celebració d’un segon “Encierro” el
dilluns, que commemorava els 30 anys de la celebració del
primer “Encierro” l’any 1982, i la creació del mocador de
Festa Major. A més, la passada Festa Major va estrenar una
nova ubicació per als balls de nit amb la instal.lació d’una
carpa al passeig de la Fira.
L’Ajuntament i la Comissió organitzadora van incorporar
així algunes de les propostes recollides en l’enquesta de valoració que van realitzar entre els veïns per conèixer la seva
opinió sobre la Festa Major. Amb aquests canvis, l’equip de
govern municipal i la Comissió de Festa Major, integrada
per una quinzena de representants d’entitats de la vila, van
voler dinamitzar i potenciar una festa que va tenir com a
tret de sortida la tradicional Nit de l’Empalme amb les
actuacions dels grups Dr. Calypso, Zulu 9:30 i Séptimo
A. Entre les novetats destacava, també, el canvi de dia del
castell de focs, que passà de dilluns a dimarts i que era el
darrer acte de la Festa Major. A més El Traspunt es va sumar als actes de Festa Major representant, dimarts al vespre
a la plaça de bous, l’obra musical “Mamma Mia”.

La Trobada de Gegants va convocar un públic molt nombrós

Acte de commemoració de la Diada

Actes institucionals

Especial rellevança van tenir també els actes institucionals.
El primer d’ells va omplir a vessar el saló de sessions de
l’Ajuntament per seguir el pregó institucional que va pronunciar el Dr. Valentí Fuster, fill adoptiu de la vila. També
va ser present a la Festa Major el periodista Miquel Calçada, comissionat de la Generalitat per a la commemoració

del 300 aniversari del 1714, el qual va pronunciar una conferencia al saló de sessions i posteriorment va assistir als actes de commemoració de la Diada del dia 10 de setembre.
Pel que fa a la resta d’actes, aquests van seguir el format
tradicional amb “l’Encierro” de dissabte com a punt d’inici
de les festes, el trasllat de la imatge de la Mare de Déu del
Patrocini, la Trobada de Gegants i els Corre de bou de dissabte, diumenge i dilluns.
Setmana de la Joventut

El Corre de Bou continua sent un dels actes més multitudinaris de Festa Major

Competicions esportives, gimcanes, cinema la fresca i música van ser els principals al.licients d’una nova edició de
la Setmana de la Joventut de Cardona que es va celebrar
de l’1 al 6 de setembre de 2012. Les activitats van incloure
la competició del 3x3 de bàsquet, el concurs de castells
de sorra, la nit esportiva i una trobada de gegantons i
capgrossos. També es va organitzar la gimcana “La Feria”
i una gimcana infantil, la Festa patxanga i la projecció de
la pel.lícula “Les aventures de Tintín” a la plaça de la Fira.
La Festa de la Penya Barcelonista de Cardona va cloure els
actes de la Setmana de la Joventut.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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La Fira de la Llenega es manté com una de les principals
cites boletarires del Bages
Cardona va celebrar el passat 28 d’octubre una nova edició de la Fira de la Llenega consolidant-se com un dels
certàmens dedicats al món del bolet amb més projecció
de la comarca.
Durant tot el dia la vila es va omplir de visitants que,
a més de comprar a les parades de venda de bolets i
productes artesanals, van poder gaudir de degustacions
de plats cuinats amb bolets elaborats per 10 restaurants
de la vila, participar en concursos i activitats culturals i
contemplar l’exposició de diferents varietats de bolets.
Enguany la Fira estrenava un nou concurs, el de tapes
fetes amb bolets, i com ja és habitual comptava amb la
participació de les botigues de la Unió de Botiguers i
Comerciants de Cardona que van posar les seves parades al carrer. La Fira de la Llenega 2012 va programar
també una exhibició de ball country, un concert dels
alumnes de l’Escola Municipal de Música Musicant a
l’església parroquial i una botifarrada popular diumenge
al vespre a la plaça Mercat. Com cada any, la Fira de la
Llenega programa el festival Tocats del bolet, dedicat
especialment als més joves.

La Fira de la Llenega manté el seu poder de convocatòria

A més, la 20a edició de la Fira de la Llenega va tenir
com a prèvia un espectacle de dansa al teatre Els Catòlics, a càrrec de les companyies La Macana i Proyecto
D_Ruses, que va finalitzar amb un tast gastronòmic al
vestíbul del teatre.

La vila de Cardona recorda la figura d’Emili Viader
Cardona va celebrar la festivitat de Santa
Bàrbara 2012 homenatjant l’enginyer Emili
Viader, principal artífex de la descoberta de la
conca potàssica catalana, l’any 1912
Coincidint amb la commemoració del centenari
d’aquella troballa, l’Ajuntament de Cardona va dedicar
a Emili Viader - director tècnic de les salines de Cardona
a la primera dècada del segle XX- la plaça d’entrada al
recinte de l’antiga Mina Nieves, on es va descobrir una
placa en homenatge a la trajectòria vital i professional
d’aquest enginyer vinculat per sempre més a la història
de la població.
L’acte va ser presidit per l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i la corporació municipal, acompanyats dels representants de la direcció i els treballadors de les empreses
Ercros i Salinera de Cardona, i de Joan i Mariona Viader,
besnéts d’Emili Viader.
La celebració de Santa Bàrbara va comptar amb la
tradicional ofrena floral al monument al miner de
Cardona, l’encesa de la flama del memorial dedicat als
miners morts a les mines de potassa i el llançament de 77
20
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La corporació municipal, els representants de les empreses mineres de Cardona
i els familiars d’Emili Viader després de descobrir la placa

salves d’honor en memòria dels miners que van morir a la
mina. Seguidament es va descobrir la placa en homenatge
a Emili Viader i el director de l’Arxiu Històric Municipal,
el Dr. Andreu Galera, va glossar la seva figura en relació
amb la recerca i descoberta de la potassa a Catalunya.

opinió
Aida Molner

Mirem Cardona amb optimisme
Acabem d’iniciar un nou any i en deixem enrere un altre
en què el context de crisi econòmica ha deixat tocades les
famílies i empreses cardonines. És per això que ara més
que mai ens toca estar al costat de la nostra gent. Avui
podem afirmar que s’han sanejat, en part, els problemes
de tresoreria de l’Ajuntament.
Des de l’àrea d’hisenda de l’Ajuntament, la màxima
prioritat ha estat, senzillament, poder pagar, no ofegar
més els proveïdors i s’ha donat preferència als pagaments de les empreses locals. Des de l’oposició s’ha
criticat l’èmfasi que s’ha fet d’aquesta actuació, però
és que per poder continuar seguint prestant els serveis
que dóna l’Ajuntament, era del tot necessari estudiar
la liquiditat i buscar la manera de poder pagar en un
termini raonable.
L’any 2012 ha estat l’any de les petites grans coses. Ens
hem dedicat, en la mesura del possible, a respondre les
necessitats dels nostres conciutadans, s’ha arreglat el
clavegueram municipal, s’han fet feines de manteniment
de la via pública i de l’extensa xarxa de camins del nostre
municipi, s’han augmentat les ajudes per als més desafa-

Portaveu ERC

vorits, entre moltes altres coses. Aquestes són, al cap i a la
fi, accions importants per a la nostra gent.
En la mateixa línia que hem seguit fins ara, tenint en
compte la previsió d’ingressos i despeses reals, s’ha elaborat el pressupost per a l’any 2013. S’ha fet una previsió
d’acord amb la situació econòmica actual i les expectatives per al 2013. S’han prioritzat tres aspectes que, avui,
són de vital importància. Es tracta dels serveis socials i
l’atenció a les persones, la promoció econòmica i el suport a l’emprenedoria, i l’espai públic i manteniment de
la via pública.
Com s’ha dit, els recursos de què disposem són limitats,
però això no ens ha de fer caure en el pessimisme. És
justament en aquests temps difícils quan s’ha de planificar i idear el futur. Ara cal buscar totes les complicitats
possibles i reforçar les relacions amb totes les institucions,
cal buscar el suport de totes aquelles persones que ens
volen ajudar i aprofitar aquesta oportunitat. Cardona ha
de ser allò que la seva gent vol que sigui. Continuarem
treballant sense descans i estarem al costat de la nostra
gent per fer de Cardona un poble millor.

Cloti Farràs

De les bones paraules als fets
Fa gairebé un any que, en aquest espai de la revista
municipal, advertíem de la necessitat de ser valents i
innovadors. Un any després, la situació no ha millorat
gens. La activitat econòmica segueix la davallada i encara
no hem vist cap actuació de l’equip de govern que ens faci
pensar que Cardona, quan l’entorn econòmic en general
millori, estigui a punt per remuntar.
En aquests gairebé dos anys de govern de l’alcalde Ferran
Estruch, no hem vist executar cap projecte, cap actuació
per definir un model de poble ni cap pla per trobar solucions per al futur cardoní. Veient el pressupost d’aquest
2013, tampoc tenim evidència que hi haurà cap actuació
per millorar el que ja tenim a Cardona durant els propers
anys. Hem escoltat molt bones paraules, això sí, però pel
bé de Cardona s’haurien de convertir en fets més aviat
d’hora que tard.
De les inversions previstes en el pressupost del 2012 no
se n’ha realitzat cap i encara no tenim cap esborrany del
pressupost en inversions per al 2013. De la idea de zona
esportiva que se’ns va presentar, se’n va fer l’estudi de
viabilitat, però van passant els mesos i encara no hi ha el

Portaveu CiU

projecte, el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) està més encallat que mai i, per part de l’equip de
govern, fa mesos que no ens presenten cap proposta.
Encara bo que, des d’una part de la població civil, surten
entitats com GORAL, que treballa, sense ànim de lucre,
a cercar informació i estratègies per contribuir al desenvolupament econòmic i social de Cardona buscant la complicitat tant de les institucions, com de tots els sectors i
entitats presents a la vila i a la comarca. Un exemple de
treball en equip, cooperació i il.lusió que ens ha de servir
per donar impuls a iniciatives que ens ajudin a caminar
tots junts cap a una Cardona millor.
Nosaltres, el Grup Municipal de CIU, som al consistori
per a això, per aportar, sempre que se’ns permeti, el nostre
gra de sorra, les nostres opinions i inquietuds i representar
un ampli sector de la població que en el seu moment va
creure i apostar pel nostre ben definit model de poble
per Cardona. És en aquest sentit, que demanem a l’actual
equip de govern, que passem de les bones paraules als fets,
posant projectes reals sobre la taula, per buscar consens i
solucions als problemes també reals de la Cardona d’avui.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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opinió
Jordi Casas
Portaveu PSC

Aturats
Malauradament és un mot que en l’actualitat fem servir
de manera massa habitual. La crisi econòmica ha esdevingut crisi social i política. Així, les pautes neoliberals
dictades per Europa han generat més recessió, més atur
i han incrementat les desigualtats, la pobresa i l’exclusió
social, posant en greu perill l’actual model del benestar.
Aquesta forta imposició de les polítiques de dretes, en
un context de crisi econòmica, ha destruït bona part de
l’activitat productiva i milers de llocs de treball. Actualment l’atur és el primer problema social del país, amb
més de 800.000 persones a Catalunya i prop de 6 milions en el conjunt de l’Estat.
L’aplicació indiscriminada de la reforma laboral per
part de les grans empreses fa que el nombre d’aturats
creixi de manera exponencial. Clars exemples que ens
afecten directament a la nostra economia local són el
tancament de Tradema, els expedients de suspensió del
Parador Nacional i de l’hotel Vilar Rural de Cardona i
un llarg llistat de petites i mitjanes empreses que han
anat tancant portes.
Si tot continua així, l’atur colapsarà i aturarà qualsevol
iniciativa per reeixir la dèbil economia del país.
Les polítiques per impulsar i reactivar l’ocupació no

tenen èxit i cal buscar noves fórmules de promoció
econòmica i d’emprenedoria per tal de reconstruir el
teixit industrial. A nivell local, també podem fer servir
el mateix nominatiu d’aquest article, per tal de definir
la política de l’equip de govern.
Amb la presentació dels pressupostos per a aquest any,
podem deduir que poc s’avançarà en les principals problemàtiques que ens afecten directament. La limitació
del Pla de sanejament local i del Pla de xoc imposat pel
Govern central són una llosa massa pesada per tirar endavant qualsevol iniciativa de superació. Sense inversions definides, i havent d’esperar que les subvencions de
la Generalitat i de la Diputació de Barcelona costegin el
cent per cent dels projectes a realitzar, és força complicat
un avanç significatiu.
Independement d’aquesta limitació, el grup municipal
del PSC seguim reivindicant accions necessàries per millorar el dia a dia de tots els cardonins: arranjament de
carrers urbans en mal estat, impuls a la promoció econòmica i a la emprenedoria, millora de les instal.lacions esportives, la problemàtica dels aparcaments, la resolució
del POUM, plans de suport a la joventut, millores de
serveis socials, etc… Davant d’aquests problemes no ens
podem quedar aturats.

entitats

L’Aplec de Cardona reivindica el paper de Cardona en la
Guerra de Successió
L’Associació Cultural 18 de setembre va organitzar els dies 14, 15,
16 i 18 de setembre una nova edició de l’Aplec de Cardona.
A més de les diferents representacions de la recreació històrica
“7 dies de setembre”, l’Aplec va programar concerts de música
tradicional, una arrossada popular, un cafè-tertúlia i una mostra
de cultura popular.
Els actes programats van incloure també la presentació de la
novel.la “Lliures o morts” per part dels seus autors, Jaume Clotet
i David de Montsserrat, i una xerrada de presentació de “Som
energia”, cooperativa de producció i consum d’energia verda.
Les activitats van incloure també l’Aplec infantil dedicat als més
menuts i els concerts dels grups Nosaltres, Ebri Knight i Kòdul.
Una caminada històrica pels entorns de la vila i una conferència
a càrrec del director del Museu d’Història de Catalunya, Agustí
Alcoberro, van completar el programa d’actes.
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La Fundació SHE aposta per fer de Cardona un referent
de vila saludable
Cardona va celebrar el passat 20 de juliol la
tercera jornada de salut de la Fundació SHE per
promoure valors i actituds en favor de la salut

Sota el lema “Toquem el cel amb la mà”, la jornada va
aplegar més de 400 nens i nenes de Cardona que van participar en les nombroses activitats organitzades. Des de
bon matí la plaça de la Fira es va omplir d’activitat amb la
instal.lació de diversos jocs com un circuit multiaventura,
un rocòdrom, una tirolina i diversos llits elàstics o jumpings i quatre globus aerostàtics captius que s’enlairaven
des del camp de futbol, el castell i la plaça de la Fira. També hi va haver un taller de castells a càrrec dels Castellers
de Vilafranca

L’activitat física va ser un dels principals al.licients de la 3a jornada de salut de
la Fundació SHE

Les activitats van continuar a la tarda amb una xerradaconversa sobre emprenedoria social i món empresarial
que el Dr. Valentí Fuster, fill adoptiu de Cardona i president de la Fundació SHE, va mantenir amb nois i noies
de 15 a 30 anys.
La Jornada She de salut compta amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Cardona, el Gimnàs Daina, l’Esplaia’t,
Juga-la, el Casal Multiesportiu, l’Escola Mare de Déu del
Carme i el Casal d’Estiu de l’AMPA Mare de Déu del
Patrocini.
La Fundació SHE continua la seva aposta per Cardona
La plaça de la Fira es va omplir d’activitats per a joves de totes les edats

La tasca de la Fundació SHE a Cardona continua endavant amb el programa de salut SI, destinat a promoure
els hàbits de vida saludables entre els nens i nenes de 3
a 16 anys, el Programa Fifty-Fifty de salut cardiovascular
adreçat a la pobalció de 25 a 50 anys i activitats de sensibilització com la Jornada SHE i la Jornada del Cor.
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Cardona fomentarà l’esperit emprenedor entre els joves

Neix una nova iniciativa per motivar i ensenyar els joves a fer realitat els seus projectes d’empresa
Més de 70 nens i nenes, joves i diversos voluntaris participaran durant
el curs 2012-2013 en els programes
d’iniciació a l’emprenedoria. El projecte és una iniciativa de GORAL,
Centre d’Iniciatives Cardonines, i
compta amb la implicació i suport
de centres educatius, mestres i
professors, la Fundació Junior Achievement, l’Ajuntament de Cardona,
i el finançament de l’Associació
d’Empresaris de Cardona i La
Caixa.
L’objectiu és despertar l’interès per
l’emprenedoria des d’edats ben joves
i proveir els joves d’instruments que
garanteixen canvis actitudinals davant el seu futur professional i vital,
contemplant l’emprenedoria com
una opció molt sòlida i real. La metodologia seguida és eminentment
pràctica i els participants ‘fan empresa’ adequada a la seva edat. El mètode ha estat desenvolupat i contrastat
per la Fundació Junior Achievement
durant diverses dècades a molts paï-

Responsables de l’associació Goral, Centre d’Iniciatives Cardonines

sos del món i constitueix una gran
oportunitat per als joves de Cardona
i per al futur de la vila. El projecte
culminarà amb la celebració del Dia
de l’emprenedor, esdeveniment que
es programarà el mes de maig del
2013, amb protagonisme i reconeixement dels projectes treballats, comercialització dels productes realitzats

pels participants i amb programació
complementària de conferències,
tallers i activitats relacionades amb
el món de l’emprenedoria. És un
bon exemple d’identificació d’un
objectiu de consens per la seva
gran importància estratègica i una
col.laboració privada-pública, en benefici dels joves i de Cardona.

Estudi sobre joves i emprenedoria
Impulsar projectes de desenvolupament econòmic
i social a través de la mirada dels joves és l’objectiu
del projecte de Llibre blanc Joves i Emprenedoria
que han posat en marxa, gràcies a un conveni de
col.laboració, l’entitat cardonina Goral, la Fundació Universitària del Bages i l’Ajuntament de
Cardona.
L’objectiu de l’estudi és el de disposar d’una diagnosi
de la realitat acadèmica i professional dels joves cardonins i de les perspectives laborals que els ofereix
Cardona.
L’estudi s’ha iniciat ja amb una sèrie d’entrevistes
personalitzades als joves cardonins d’edats compreses
entre els 21 i els 31 anys. Un grup de 25 a 30 voluntaris de Cardona és el responsable de fer les prop de
700 entrevistes que inclourà l’estudi i que permetran
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disposar d’una informació detallada sobre les capacitats, aficions i perspectives professionals dels joves de
Cardona.
Amb les dades obtingudes s’elaborarà el Llibre blanc
Joves i Emprenedoria que servirà com a full de ruta
per identificar plans d’acció futurs que es puguin
impulsar a la vila. La voluntat de Goral és donar suport a aquests projectes per tal que els joves tinguin
l’oportunitat de desenvolupar tots els seus potencials
a la vila.
Goral compta per a aquest projecte amb
l’assessorament metodològic i d’anàlisi de la Fundació Universitària, que hi ha destinat 4 joves estudiants
i 2 professors, i el suport logístic de l’Ajuntament de
Cardona, que hi ha destinat també un estudiant en
pràctiques encarregat de coordinar les entrevistes.

entitats

Semen Cardona i Aira Enginyeria i Robòtica, guanyadors
dels primers premis Eloi de Navel
L’Associació d’Empresaris de Cardona crea
els premis Eloi de Navel per reconèixer
l’excel.lència del teixit empresarial de la vila
El 13 de desembre es va celebrar la cerimònia d’entrega
de la primera edició dels premis Eloi de Navel. Els guardons es van lliurar en el transcurs d’un sopar celebrat
al Parador de Cardona que va reunir una seixantena de
representants de les empreses i del teixit associatiu de la
vila cardonina.
El jurat va distingir l’empresa Semen Cardona, especialitzada en la producció de semen porcí, amb el Premi
a la Trajectòria Empresarial, mentre que l’empresa Aira
Enginyeria i Robòtica, dedicada al disseny i la construcció
de cèl.lules robotitzades per a la indústria, va ser guardonada amb el Premi a la Innovació i el Creixement.
L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i el president de
l’AEC, Abel Cots, van lliurar els premis als guanyadors.
Amb aquesta iniciativa l’AEC i l’Ajuntament de Cardona
han volgut reconèixer l’esforç, la constància i la capacitat de superació de les empreses de la vila per impulsar
projectes arreu del país. Igualment es va destacar la seva
contribució al desenvolupament de la vila i al foment de

L’escola Mare de Déu del Carme
es projecta a Europa
L’escola Mare de Déu del Carme ha coordinat el projecte
europeu “Movin Life” pensat per fomentar la creativitat
dels alumnes, potenciar l’autoestima i desenvolupar la
seva educació emocional. Al projecte hi participen tres
escoles més, de Suècia, Polònia i Alemanya, i ha permès
realitzar viatges d’intercanvi entre alumnes dels 4 centres.
Està previst que alumnes de l’escola cardonina viatgin
aquest curs a Munic i a Suècia i que el mes de juny hi
hagi la trobada de les 4 escoles a Cardona com a cloenda
del projecte.
Per altra banda, els alumnes de cinquè i sisè de Primària
participen des del curs 2010/2011 al Projecte d’innovació
pedagògica “ Let’s do it”, pensat per motivar els estudiants
en l’aprenentatge d’un idioma estranger. La iniciativa
neix de la participació del centre en diversos projectes
europeus Comenius i ha introduït l’aprenentatge de la
llengua anglesa al Cicle Superior. A més, el Departament
de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona col.labora en el projecte amb un
estudi per avaluar els resultats obtinguts.

Els guanyadors dels premis Eloi de Navel amb els reponsables de l’Associació
d’Empresaris de Cardona, el regidor de promoció econòmica, Josep Tristany, i
l’alcalde cardoní, Ferran Estruch

l’ocupació laboral. Els premis Eloi de Navel prenen el
nom del mercader cardoní Eloi de Navel, que va desenvolupar una intensa activitat econòmica i comercial a finals
del segle XIV i principis del XV.

Càritas solidària
Càritas Cardona va organitzar el primer cap de
setmana d’octubre una jornada solidària per
recollir aliments, roba infantil, bolquers i productes de neteja. Durant tot el cap de setmana
la Sala dels Dolors va rebre les aportacions
de les persones que va col.laborar en aquesta
iniciativa destinada a ajudar les famílies més
necessitades.
Trobada del voluntariat de Càritas

Cardona va acollir el passat 24 de maig la trobada anual de voluntaris de Càritas que va reunir
a la vila ducal un centenar de voluntaris de les
diferents organitzacions de Càritas del bisbat
de Solsona. Els participants van visitar el nucli
antic de Cardona i l’església de Sant Miquel, a
més de realitzar diverses activitats relacionades
amb el voluntariat. La jornada es va cloure amb
un dinar al Vilar Rural.
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Èxit de la primera Trobada d’Emergències de Cardona
La Trobada permet mostrar la tasca que porten a terme els cossos d’emergència
L’Ajuntament de Cardona, la Policial Local i l’Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona van organitzar el passat 12 de maig la primera Trobada d’Emergències
que s’organitzava a la vila ducal amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca que porten a terme els cossos
d’emergències.
Adreçada especialment als més joves, la iniciativa va programar diverses activitats de sensibilització i conscienciació
en casos d’emergència tals com incendis, accidents de trànsit i grans catàstrofes.
La jornada va aplegar un gran nombre de cardonins a la
plaça del Comte Guifré el Pilós, que va acollir l’operatiu de
la jornada. Una exhibició de la unitat canina de la Guàrdia
Civil, una demostració de comunicació per ràdio a nivell
nacional duta a terme per la “Red de Radio de Emergencia” (REMER) i fins i tot un simulador de bolcada d’un
vehicle van ser els principals al.licients de la trobada.
Van participar-hi la Policia local, els Mossos d’Esquadra, els

Els actes de la Trobada d’Emergències van ser seguits per un públic nombrós
de petits i grans

Bombers, el SEM i la Guàrdia Civil, amb la col.laboració
del Montepio de Conductors, Creu Roja de Cardona, Protecció Civil de Manresa i del Consell Comarcal del Bages,
el Traspunt, la pastisseria Climens, Flequers de Cardona i
Grues Alcoll.
Protecció Civil de Cardona estrena web

Simulació d’un accident de trànsit per part dels Bombers, el SEM, Creu Roja i
el Traspunt

El passat mes d’agost, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona va posar en marxa la web de l’entitat.
La web ofereix informació actualitzada dels avisos i alertes
de la Direcció General de Protecció Civil i es pot consultar
a l’adreça d’internet www.avpccardona.com.
A través d’aquest nou canal de comunicació, Cardona
disposa d’una nova eina, pràctica i ràpida, per difondre
de manera actualitzada les recomanacions i els consells
de seguretat de protecció civil en casos d’Emegències com
nevades, incendis, onades de calor, etc. La web es complementa amb informació sobre l’associació i els servies que
presten a la ciutadania

Una nit d’òpera a Cardona
L’òpera va ser la gran protagonista del concert d’estiu que
la Fundació Vila Medieval organitza tradicionalment a Cardona
Per segon any consecutiu, l’església de Sant Miquel
va ser l’escenari d’aquesta vetllada musical que va
portar al temple cardoní l’actuació de la soprano valenciana Maite Alberola i el tenor basc Beñat Egiarte, acompanyats al piano per Josep Buforn.
El programa del concert va oferir un repertori
d’obres dels principals compositors clàssics com Mozart, Puccini i Verdi i va reunir un nombrós públic
que no es va voler perdre una de les principals cites
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de l’activitat cultural de la vila durant la temporada
estival. Els promotors de la iniciativa, l’Ajuntament
de Cardona, la Fundació Vila Medieval de Cardona,
la parròquia de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona i els Amics de la Música i les Arts Escèniques de
la Catalunya Central (AMARESC) van celebrar l’èxit
de convocatòria del concert, els beneficis del qual es
destinaran a la restauració de la façana de l’església
parroquial.

entitats

Cardona dóna a conèixer la seva història gràcies al
documental “1711. El Setge”
L’empresa cardonina E2S Productora i Lavinia
Productora fan realitat el projecte amb la
col.laboració de TV3
El Setge de Cardona de 1711 és el gran protagonista del
documental que TV3 va emetre el passat 11 de setembre
coincidint amb la celebració de la Diada.
“1711. El Setge” recrea els principals fets bèl.lics que van
protagonitzar, durant la Guerra de Successió, els defensors del castell de Cardona, aliats de la causa catalana,
contra les tropes invasores que formaven l’exèrcit borbònic de Felip V.
El documental es va rodar en la seva major part a Cardona amb un important desplegament de mitjans tècnics i
amb la participació d’un gran nombre de veïns i veïnes de
la vila i entitats com a figurants.
Durant diverses setmanes, el castell de Cardona, el nucli
antic i alguns dels entorns del municipi van ser l’escenari
del rodatge del documental que combina les escenes de
recreació amb les intervencions de diversos especialistes.
Al llarg de l’audiovisual es donen les claus de la victòria
que els defensors del castell van aconseguir contra
l’exèrcit de Felip V. El documental es pot veure a internet
accedint a la pàgina web de TV3 a la carta.

Els autors del documental en l’acte de presentació a la col.legiata

Preestrena a la col.legiata

El 5 de setembre, la col.legiata del castell va acollir la
preestrena de “1711. El Setge” davant prop de 200 persones entre responsables de la producció, autoritats i
col.laboradors. L’acte va ser conduït per la periodista Lídia
Heredia i va comptar amb les intervenció de Núria i Dani
Sala, d’E2S productora; Jordi Ferrerons, de la productora Lavínia; Miquel García, cap de Documentals i Nous
Formats de TV3; Agustí Alcoberro, director del Museu
d’Història de Catalunya i l’alcalde, Ferran Estruch.

El Foment Cardoní homenatja la poesia cardonina
El passat mes de setembre es va publicar un nou
butlletí Cardona Oberta del Foment Cardoní
dedicat íntegrament a la poesia cardonina
La Biblioteca Municipal Marc de Cardona va acollir, el 4
de setembre, la presentació del darrer butlletí de l’entitat
que fa un exhaustiu repàs dels poetes que han relacionat
la seva obra amb la vila de Cardona.
L’acte de presentació el va presidir l’alcalde, Ferran Estruch, juntament amb el president del Foment Cardoní,
Joan Company. A l’acte, hi van participar també diversos
amants de la poesia que van llegir i recitar fragments
d’obres de poetes cardonins i de poesies sobre Cardona.
Sota el títol “A propòsit de la poesia cardonina…”, el número 74 del butlletí “Cardona Oberta” repassa els poetes
relacionats amb Cardona des de l’època medieval, amb la
figura del trobador Guillem de Berguedà, fins a èpoques
més recents amb l’aparició d’insignes poetes de la literatura catalana com Manuel Bertran i Oriola, Josefina Tura i
Josep M. López Picó. Pel que fa als poetes contemporanis,

La biblioteca municipal va acollir l’acte d’homenatge a la poesia cardonina

el treball del Foment Cardoní destaca autors com Mn.
Climent Forner, Manuel Forcano, Anna Martínez Deu,
Laia Noguera i Marcel Pey o els poetes locals Hermentera
Fàbrega, Joan Gener, Glòria i Fidel Gangonells, així com
Miquel Riu, Josep Torrents, Montserrat Canal, Dídac
Bueno, Ramon Mosella i Ramon Arnau.
Cardona. Revista d’Informació Municipal i Ciutadana
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Manolo Roca, cap de
l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Cardona

L’AVPCC realitza una important
tasca en benefici de la comunitat.
Amb quants voluntaris compten i
quines són les principals actuacions
que porten a terme?
En l’actualitat disposem de 23 voluntaris en actiu i una petita borsa
de voluntaris de reserva. L’associació
té 3 sectors de treball: emergències,

formació-difusió i preventius. Com
a emergències, fem actuacions en
moments puntuals com la de les
últimes nevades on vàrem estar treballant tot el dia realitzant tasques
diverses. En formació-difusió, fem
xerrades als col.lectius que ens ho
sol.liciten o col.laborem en activitats com el simulacre que va organitzar l’Ajuntament. En preventius,
el sector que més treballem, destacarem el gran dispositiu que preparem
per la Festa Major, la cavalcada de
reis, carnaval, cites eportives...
Protecció Civil té un paper destacat en situacions d’emergència.
Quines són les recomanacions que
han de seguir els ciutadans?
Les recomanacions varien segons
la tipologia de l’emergència. Però
en tots els casos hem de seguir les
instruccions que rebem dels cossos
de seguretat per no posar en perill
la nostra persona ni empitjorar
l’emergència. Voldria destacar que

en cas de nevades hem d’evitar
agafar el vehicle i fer desplaçaments
innecessaris, netejar el nostre tros
de vorera (en cas de necessitar sal,
l’Ajuntament té oberts uns punts
de recollida) i telefonar als familiars
d’edat avançada per informar-nos si
necessiten alguna cosa i evitar que
surtin al carrer.
L’estiu passat van posar en
marxa la web de l’Associació
(www.avpccardona.com).
Quins
són els principals objectius
d’aquesta iniciativa?
Aquesta via de comunicació, juntament amb twitter i facebook, ens
serveix per mantenir informada la
població en matèria d’emergències.
En ells es pot trobar consells per a
cada tipus d’emergència, el temps
previst, si hi ha alguna alerta prevista per a la nostra població... Recomanem que es tingui aquesta pàgina
com a pàgina d’inici de l’explorador
per consultar-la diàriament.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Valentí Farràs, president de
Goral Centre d’Iniciatives
Cardonines

Què és Goral i quins objectius té?
És una associació sense afany de
lucre que treballa per generar iniciatives que contribueixin a millorar
socialment i econòmicament Cardona. Vam néixer fa un any i mig
de la inquietud que ens generava el
decreixement demogràfic i la fuga de
talent que pateix el nostre municipi.
En formem part un grup de persones
estretament vinculades a la vila i
disposades a treballar perquè les pers-

pectives de futur de Cardona siguin
cada dia millors.
Quins objectius volen assolir?
Creiem que el futur passa per la sostenibilitat, per assegurar el que tenim
i treballar per créixer amb solidesa.
Pensem que per fer-ho és necessari
fomentar l’emprenedoria de la gent
de Cardona, perquè el capital humà
que tenim es quedi aquí. Per aconseguir-ho, treballem en la línia de
sensibilitzar i donar eines als joves
perquè emprenguin projectes, i perquè tinguin les primeres experiències
emprenedores a l’escola i a l’institut.
Com podem generar oportunitats?
A nivell local es poden fer moltes
coses. El primer és donar valor al que
realment en té i valoritzar els projectes que generen riquesa i les persones
que volen emprendre nous projectes.
En països anglosaxons, sobretot als
EUA, els emprenedors inicien un
mitjana de 5 projectes empresarials
abans de consolidar-ne un, però a

casa nostra no es passa de dos. Hem
de canviar aquesta tendència, hem
de ser més dinàmics i afavorir les iniciatives emprenedores. Hem de crear
l’entorn, el context perquè totes les
idees emprenedores puguin desenvolupar tot el seu potencial a Cardona.
Cap on creu que s’ha d’encaminar
el futur econòmic de Cardona?
El patrimoni cultural i natural constitueix el principal fet diferencial de
Cardona i, per tant, en aquest àmbit
hi ha oportunitats que encara podem
explotar. També són forts el sector
industrial i el sector primari que
aposten per la innovació, igual que
el sector serveis. Per tant, podem ser
forts en tots els sectors però el més
important és que hem de ser capaços
de generar nous projectes des de la
pròpia iniciativa dels cardonins. Això
és el que ens farà ser sostenibles socialment i econòmicament. I és que
al final, avui, gràcies a les tecnologies,
qualsevol negoci pot treballar des
d’on vulgui, i per tot el món.

