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S’intensifica la feina per obtenir
més sòl industrial al municipi
Empreses

El nou polígon es preveu construir just al davant de l’actual, a l’altra banda de a carretera C-55. Foto: CINEMA AMATEUR

Disposar de nou sòl industrial per
donar resposta a la demanda de
creixement que tenen actualment
les empreses de Cardona i, a la
vegada, incentivar l’arribada de
noves indústries. Aquests són els
objectius que persegueix l’Ajuntament de Cardona amb el projecte
del nou polígon industrial La Cort
II, que es preveu construir just al
davant de l’actual polígon La Cort,
a l’altra banda de la carretera C-55.
L’alcalde, Ferran Estruch, ha realitzat en els darrers mesos diverses
reunions amb l’Incasòl i amb altres
departaments de la Generalitat
per tal d’accelerar el procés. Per a
Estruch, el projecte és primordial:
“tenim empreses que volen créixer
i nous projectes empresarials;
necessitem sòl industrial, perquè
volem viure i volem treballar a
Cardona”.
En aquests moments, l’Ajuntament
ja ha encarregat un avantprojecte
per estudiar la viabilitat del nou
polígon, que hauria de desenvolupar l’Incasòl, i també compta amb
el vistiplau dels propietaris dels
terrenys. Es treballa amb l’objectiu que el nou polígon pugui dotar
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La primera fase del
nou polígon, d’uns
50.000 m2, es preveu
poder fer en 2 anys
Cardona d’uns 245.000 metres
quadrats més de sòl industrial. La
seva posada en marxa, però, es
farà per fases: la primera, d’uns
50.000 metres quadrats, es preveu
realitzar en un termini de dos anys.
Atraure nous projectes
A banda de les empreses ja existents que necessiten nou sòl,
l’ampliació del polígon és bàsica
per poder acollir nova indústria
i, en aquest sentit, l’Ajuntament
també ha fet passos. Entre els més
destacats hi ha la sol·licitud que
es va fer al Govern català perquè
la reindustrialització del municipi
—després de la marxa d’Ercros—
sigui considerada d’interès general
per la Generalitat.
Es tracta d’una mesura que permetria aplicar bonificacions o exempcions en impostos, taxes i cànons
competència de la Generalitat a

aquelles empreses que mantinguin
o creïn nova activitat a Cardona per un període de tres anys.
La sol·licitud la va fer l’alcalde al
secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, i a la directora
general d’Indústria, Matilde Villarroya, que es van comprometre a
estudiar-ne la viabilitat.
Inversions previstes
En aquest inici de 2019 s’iniciaran
les millores anunciades al polígon de La Cort. Per una banda, es
connectarà el col·lector d’aigües
residuals fins a la xarxa de sanejament municipal, amb la construcció d’una estació de bombament
i d’una canonada (405.500 euros).
Un cop acabin aquests treballs,
s’iniciarà una actuació per millorar
la via pública, amb la pavimentació de 3.450 metres quadrats de
voreres i de tots els accessos del
polígon industrial (183.580 euros).
Les dues obres compten amb dues
subvencions de la Diputació de
Barcelona que cobriran el 88,8%
del cost, un fet que ha permès
reduir molt significativament la part
que han d’afrontar els propietaris i
l’Ajuntament de Cardona.
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La directora de l’Agència, Glòria Domínguez (esquerra), amb el seu equip de tècnics (dreta) durant la presentació que es va fer a Clariana de Cardener

Suma d’esforços amb el Solsonès per
donar millor servei a les empreses
en funció de les necessitats de les
empreses, va destacar Marc Arnau.

En l’acte hi van assistir una setantena d’empresaris, així com els
alcaldes de Cardona i Solsona, Ferran Estruch i David Rodríguez; la
presidenta de l’ens comarcal, Sara
Alarcón; el president d’Empresaris per al Solsonès, Marc Arnau, i
Ramon Vilajosana, en representació de l’Associació d’Empresaris de
Cardona.

El nou Punt Empresa dona servei
a l’emprenedoria, al comerç, a les
empreses agroalimentàries i de
restauració i a la indústria i altres
serveis que s’ubiquin a Cardona i
el Solsonès. Ofereix informació i
orientació (per a la creació de nous
projectes, tràmits administratius
i gestió de subvencions); formació empresarial; assessorament
personalitzat per part d’especialistes; cooperació entre empreses; el
Servei Connectem, per a la captació de professionals adequats
a cada lloc de treball, i projectes
transversals. El catàleg serà, però,
“una eina viva” que podrà variar

Reconeixement a les
empreses de Cardona

Més subvencions per a
l’obertura de negocis

Visita de la directora
del Servei d’Ocupació

La 6a edició dels Premis Eloi
de Navel, conduïda per Mònica
Terribas, va guardonar Vidmar
(Trajectòria Empresarial) i Cafès
Gener (Innovació i Creixement).
Els premis estan organitzats per
l’Associació d’Empresaris i l’Ajuntament amb l’objectiu de distingir
les empreses més actives.

L’Ajuntament ha tornat a donar
ajuts per facilitar l’obertura de
negocis. S’hi han destinat 15.000
euros: 11.000 per al foment de
l’emprenedoria i la creació de
noves activitats al nucli antic i a la
Coromina, i 4.000 per a la millora
de la innovació i competitivitat.
Aquest 2019 es tornaran a oferir.

La directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, Mercè Garau,
va valorar positivament l’Agència de Desenvolupament en una
visita que va servir per dibuixar
els reptes de futur, com el retorn
del talent al nostre territori per a
l’ocupació de feines qualificades,
de les quals ara hi ha demanda.

Aquest gener s’ha presentat el nou
Punt Empresa, que unifica el servei
d’atenció a les empreses de l’Agència de Desenvolupament Local de
Solsona i Cardona i del Consell
Comarcal del Solsonès.

Més competitius
Sara Alarcón va explicar que amb
el Punt Empresa “coordinem i
optimitzem esforços al territori per
anar tots en una mateixa direcció”,
mentre Estruch i Rodríguez van
subratllar la importància del pacte
de territori i el model de governança que va néixer el 2014 amb
la creació de l’Agència de Desenvolupament Local, que continua
creixent “perquè més enllà dels
confins territorials ens interessen
les persones”, va dir Estruch.

3

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL I CIUTADANA

GENER 2019

S’aproven unes
ordenances
que congelen
totes les taxes
i impostos
Hisenda

El ple va aprovar a finals d’octubre
les ordenances fiscals per al 2019,
que congelen tots els impostos i
taxes. La proposta manté el tipus
de gravamen de l’IBI i introdueix
novetats en aquest impost: les
famílies nombroses tindran un 25%
de bonificació de la quota i els
propietaris que posin pisos buits a
disposició de la Borsa de Lloguer
de l’Ajuntament podran demanar
ajuts per al seu pagament.
També es congela l’impost sobre
activitats econòmiques (IAE), el de
vehicles i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO),
que manté les bonificacions per
continuar incentivant la rehabilitació d’habitatges i l’activitat econòmica. De la mateixa manera, també
s’aposta per mantenir la bonificació del 90% en les herències quan
es tracta de l’habitatge habitual
(vegeu gràfic pàgina 5).
Entrant ja a les taxes, es congelen també totes. Pel que fa a la de
residus, la regidora d’Hisenda, Aida
Molner, va indicar que tampoc es
toca malgrat que el cànon que es
paga a l’abocador per les tones de

Es mantenen les bonificacions per incentivar la rehabilitació

L’equip de govern va
anunciar un estudi
per augmentar els
índexs de reciclatge
rebuig ha augmentat i continuarà
augmentant en els pròxims anys
per les exigències en reciclatge
que imposa la Unió Europea. En
aquest sentit, l’equip de govern ha
anunciat que s’iniciarà un estudi
per valorar quin sistema de recollida de residus cal implantar per
complir amb els nivells de reciclatge europeus i, en conseqüència,
poder rebaixar el cànon que es
paga pel rebuig que s’aboca sense
separar.
En el torn de paraules del ple,
l’alcalde, Ferran Estruch, va explicar que “malgrat la limitació de
finançament que imposen les lleis
estatals, l’aposta del govern és
tendir cap a una fiscalitat progressiva perquè els impostos i les taxes
siguin més ajustats a les realitats
de les famílies”. En aquest sentit
va reivindicar la urgència d’un nou

model de finançament local. També
va ressaltar que s’aposta per mantenir “les bonificacions encarades
a generar més activitat econòmica
i més rehabilitació d’habitatges
per incentivar l’ocupació de pisos
buits”.
Al seu torn, el regidor a l’oposició
del PSC, Jordi Casas, va valorar
positivament l’ajut del 25% en l’IBI
per a les famílies nombroses, així
com els ajuts per als propietaris
que posin pisos buits a la Borsa
d’Habitatge. En general, va trobar
la proposta feta pel govern d’ERC
“correcta”, tot i que es va abstenir
perquè, va dir, “cal un pas més en
la fiscalitat progressiva”.
Per acabar, la regidora de l’altre
grup a l’oposició, Rosa Ruiz, del
PDeCAT, va explicar que els haurien
agradat “unes ordenances més
ajustades”. Va indicar que el seu
grup no veia clar que l’Ajuntament
deixés d’ingressar “tants diners”,
amb referència a les bonificacions.
El PDeCAT també es va abstenir.
Les ordenances van quedar aprovades amb el sí dels 7 regidors
d’ERC i l’abstenció de l’oposició.

Es reclama la fi dels greuges del
Bages en matèria ferroviària
Els tres grups que conformen el
ple de Cardona (ERC, PDeCAT i
PSC) van donar suport a una moció
que va ser aprovada per unanimitat
al Consell Comarcal del Bages que
reclama la fi dels greuges històrics
que pateix la comarca en matèria
ferroviària. El text va ser promogut
a l’ens comarcal després del descarrilament d’un tren de Rodalies a
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Vacarisses, que va causar la mort
d’un jove de Castellbell i el Vilar.
Entre altres aspectes, la moció reclama a ADIF que realitzi totes les
actuacions per garantir la seguretat de la línia i demana al Ministeri
de Foment que faci les inversions
necessàries per tenir un servei que
connecti el Bages i Barcelona en
menys d’una hora.

La moció va ser aprovada per unanimitat
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Bonificacions aprovades
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Manteniment i
neteja del llac
de la Coromina

Imatge del llac de la llera del riu al seu pas pel nucli de la Coromina

Es realitzen treballs de neteja i manteniment al llac i al rierol de la Coromina, amb la reparació del paviment
afectat pels aiguats del 2018 i la
instal·lació d’un sistema de rec que
permeti plantar vegetació adient a
l’entorn. L’Ajuntament, l’associació de
veïns i l’escola Joan de Palà han acordat fer una plantada d’arbres al març.
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ACABAMENT DE LA PRIMERA
I SEGONA FASE DEL CAMP DE
VIDA ACTIVA I DE L’AUDITORI
VALENTÍ FUSTER

NOVA FAÇANA DE L’AUDITORI
VALENTÍ FUSTER

CALDERA DE BIOMASSA PER
A L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL
PATROCINI I LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL ALIRET

MILLORA DEL MERCAT MUNICIPAL
(RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT
DE LA FIRA I DE LES INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES)

El nou pressupost destina més
recursos que mai a l’habitatge
Hisenda

El ple de l’Ajuntament de Cardona
ha aprovat aquest gener un pressupost municipal per a l’exercici
2019 que ascendeix a 5.393.094,63
euros i “que manté com a eixos
fonamentals l’habitatge, el desenvolupament econòmic, l’ocupació
i l’atenció a les persones, així com
totes les partides en via pública,
clavegueram i parcs i jardins”.
Ho va explicar en el ple la regidora
d’Hisenda, Aida Molner, que va afirmar que “es destinen més recursos
que mai a l’habitatge, amb una
partida de 226.000 euros, a la qual
s’ha de sumar la inversió a la colònia Arquers —vegeu pàgina 8— i la
posada en marxa del servei d’allotjaments tutelats per a gent gran
—vegeu pàgina 7—”. Molner també
va destacar els ajuts que es mantenen per a la rehabilitació i reforma
d’habitatges —vegeu pàgines 4 i 5—
i la posada en marxa de la Brigada
Juvenil —vegeu pàgina 8.
Pel que fa al capítol d’inversions,
per aquest any 2019 ascendeix
a 758.900 euros, uns diners que
arribaran en el seu 82% via sub6

L’ocupació, la via
pública i l’atenció
a les persones, més
eixos fonamentals
vencions. Una de les partides més
grans —de 477.200 euros— correspon al tancament de les fases I i
II del projecte Cardona Integral.
És a dir, a l’acabament del Camp
de Vida Activa i de l’Auditori Valentí Fuster, amb la nova façana
(213.000 euros) com un dels elements més destacables. En aquest
punt, l’alcalde de Cardona, Ferran
Estruch, va subratllar que en els
darrers anys aquest projecte ha
permès a Cardona una inversió
de 5 milions d’euros, la major part
dels quals han estat aportats per
les fundacions presidides pel Dr.
Valentí Fuster i també per la Diputació de Barcelona i la Generalitat,
i que l’Ajuntament “només hi ha
hagut d’aportar un 10%, uns diners
que s’han aconseguit en la seva
majoria amb crèdits tous”. L’alcalde
va manifestar que “ens sentim molt

orgullosos de tot el que ha suposat, no només pel que representen
els equipaments nous, sinó per la
capacitat d’aquest govern d’aconseguir recursos externs i fer-ho
sense gairebé endeutar l’Ajuntament, i en uns moments econòmics
extremadament difícils”.
Altres inversions destacades són
la instal•lació d’una caldera de
biomassa (amb una partida de
105.600 euros) per escalfar l’escola Mare de Déu del Patrocini i la
Llar d’Infants Municipal Aliret —on
es destinaran 15.000 euros més
per adequar les infraestructures
actuals— o el projecte millora del
mercat municipal (29.000 euros)
que suposarà la renovació de
l’enllumenat de la Fira i la renovació de les instal•lacions elèctriques,
entre d’altres. La realització del Pla
de Millora Urbana de la Colònia
Arqués, fruit del procés de participació ciutadana, també és una de
les peces claus per a aquest 2019.
El pressupost es va aprovar amb
els 7 vots d’Esquerra i les abstencions de l’oposició (PSC i PDeCAT).
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Els allotjaments tutelats per a
gent gran obren les seves portes
Acció Social

El passat 18 de gener es va fer
una jornada de portes obertes als
nous allotjaments tutelats per a
gent gran que l’Ajuntament posarà en marxa al carrer Escasany
i que aquest 8 de febrer han estat
inaugurats de manera oficial pel
conseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat, Damià Calvet.
L’Ajuntament ja ha obert el procés
d’inscripció. Qualsevol persona
que hi estigui interessada pot sol·licitar informació a Serveis Socials
(93.869.21.47 – serveissocials@cardona.cat) o a l’Oficina Local d’Habitatge (93.869.10.00 – habitatge@
cardona.cat) fins al 19 de febrer.

Per optar-hi, cal estar empadronat
a Cardona, tenir més de 65 anys i
uns ingressos que no superin els
18.798 euros anuals.
Els allotjaments estan pensats per
a persones grans que mantenen la
seva autonomia, però que per circumstàncies socioeconòmiques o
sociofamiliars no poden continuar
vivint soles a la seva llar. Es tracta
d’un model innovador, que proporciona a cada veí un allotjament privat d’entre 19 i 29 metres quadrats
(amb cuina, bany, llit, armari, sofà,
taula i cadires) i, a banda, espais
compartits (bugaderia, magatzem
i sala d’estar). En total, hi ha onze

allotjaments: vuit són individuals,
dos són per a parelles i un per a
casos d’emergència social.
Els residents pagaran el preu de
lloguer social que estableix la Generalitat (entre 113 euros i 177 euros
mensuals, en funció dels metres
quadrats de l’allotjament). També
s’hauran de fer càrrec dels subministraments bàsics. Comptaran
amb el suport del Servei d’Atenció
Domiciliària (SAD) per tal d’atendre
les necessitats de forma individualitzada i amb serveis generals
com ara el de bugaderia o càtering
(amb opció d’anar al menjador del
Casal de la Gent Gran).

D’esquerra a dreta: part de la sala d’estar compartida del pis superior; un dels pisos per a parelles; l’entrada del bloc i una altra part de la sala compartida

Imatges dels allotjaments individuals, que compten amb cuina, llit, sofà, armari, taula, cadires i una sala de dutxa i lavabo
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Una Brigada Juvenil per formar
i donar feina a joves de Cardona
Ocupació i Habitatge

La presentació es va fer a la colònia Arquers, un dels llocs on els joves treballaran i on l’A juntament fa temps que hi inverteix diners per recuperar habitatge

L’Ajuntament de Cardona ha presentat aquest gener un projecte
que, com diu l’alcalde, Ferran
Estruch, “reuneix dos dels objectius prioritaris de Cardona: generar
ocupació i fomentar la rehabilitació
d’habitatges i espais públics”.
Es tracta de la Brigada Juvenil,
un programa que formarà 8 joves
d’entre 16 i 35 anys en manteniment
i rehabilitació d’habitatges, amb
matèries com fusteria, electricitat o
lampisteria. Un cop acabada la formació, 6 d’aquests joves es contractaran durant 9 mesos (amb un
sou de 1.250 euros bruts mensuals)
per formar la Brigada Juvenil, que
posarà en pràctica els coneixements adquirits a les casetes de
la colònia Arquers —on reformaran tant habitatges ocupats com
desocupats—. També intervindran
en reparacions de l’espai públic
de la mateixa colònia i del centre
històric, on és previst, per exemple,
que es treballi en un solar (davant
del portal Graells).
El programa està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (dins
el programa de Treball als barris)
amb una subvenció de 140.000 eu8

El programa està
finançat pel SOC
amb una subvenció
de 140.000 euros
ros i també preveu la contractació
d’un tècnic expert en rehabilitació.
La directora de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona
i Cardona, Glòria Domínguez, ha
definit la Brigada Juvenil com “un
projecte rodó”, ja que lliga “la formació de joves del poble amb una
ocupació en la qual veiem futur a
Cardona”, per la quantitat d’habitatges que necessiten reformes.
La presentació del projecte es
va fer davant el primer conjunt
de quatre casetes de la colònia
Arquers que ja s’estan acabant de
rehabilitar. L’Ajuntament fa temps
que treballa per recuperar-les.
Fins al 2018, s’hi han invertit 68.000
euros, provinents de la Diputació
de Barcelona. Aquest 2019, l’Ajuntament té previst invertir-hi 18.000
euros i, a més, s’està pendent d’una
altra subvenció de la Diputació de

24.000 euros. Tot plegat, suma una
inversió de 110.000 euros, que s’ha
efectuat en els darrers cinc anys.
El regidor d’Habitatge, Joan Hernàndez, detalla que la recuperació
de la colònia és un dels projectes
que l’equip de govern té en marxa
per tal de poder oferir habitatge
“digne i assequible”. Els nous allotjaments tutelats per a gent gran o
la posada en marxa de la Borsa de
Lloguer són d’altres exemples que
persegueixen el mateix objectiu.
Recuperació de la colònia
Després de fer el procés participatiu, aquest 2019 s’encarregarà la
redacció del Pla de Millora Urbana
(PMU), el document que ha de definir i ordenar com ha de ser aquest
espai tenint en compte la normativa vigent: hi poden anar un màxim
de 60 habitatges. Actualment, n’hi
ha 43 de construïts (20 dels quals
ocupats). Per tant, el PMU haurà de
definir quins d’aquests 43 es poden
rehabilitar i on s’aixequen els que
falten per arribar a 60. També
haurà de definir aspectes com la
xarxa viària i de vianants, l’espai
per a equipaments —com la nova
residència— o les zones verdes.
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En marxa la creació dels consells
dels infants i de la gent gran
Participació

L’Ajuntament de Cardona ha iniciat
les primeres trobades per tal de
crear els primers consells municipals, òrgans participatius que
recull el Reglament de Participació
Ciutadana de Cardona, aprovat
per unanimitat pels tres grups que
componen el ple.
Després de la redacció i aprovació
del reglament, enguany s’ha rebut
una subvenció de la Diputació de
Barcelona que permetrà començar
a crear aquests consells. El primer
que es vol crear és el dels infants,
seguit del de la gent gran. Les
primeres trobades ja s’han iniciat.
De moment, però, són de caràcter
intern. A mitjan gener es va fer una
primera reunió entre els tècnics de
la Diputació i l’equip de govern i
el mateix mes se’n va fer una altra
amb els tècnics municipals que
gestionen àrees on la participació
ciutadana haurà d’agafar més pes.

Els cardonins poden
ara participar en
els plens i promoure
iniciatives populars
Per a aquest febrer, està prevista una trobada amb els regidors
de l’oposició i, tot seguit, es faran
ja sessions amb entitats, veïns i
col·lectius que hi vulguin participar.
A banda de la creació dels tres
consells, el reglament preveu
també la participació dels vilatans
i vilatanes en els plens municipals,
on qualsevol ciutadà, associació o entitat podrà participar en
algun dels punts de l’ordre del dia
mitjançant una instància que caldrà
presentar deu dies abans del ple
al Registre Municipal. Un altre dels
punts destacats és la possibilitat

que els cardonins siguin promotors
d’iniciatives populars per demanar
que es realitzi una determinada
actuació que sempre ha de ser
d’interès públic.
Un pas endavant
El Reglament de Participació Ciutadana respon a la voluntat d’estructurar la intensa participació
ja existent dels cardonins amb els
afers públics. Amb el document,
es fa un “ferm pas endavant”, diu
l’alcalde, Ferran Estruch, per consolidar aquesta realitat, generant
les condicions necessàries per
establir una estructura participativa que permeti ordenar, regular i
donar suport als espais d’informació i debat, així com promocionar
el conjunt de canals que tenen i
tindran tots els veïns i veïnes de
Cardona per implicar-se en el futur
de la seva vila.
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A l’esquerra, part de la intervenció entre els carrers Convent i Major; a la dreta, la part de les escales que donen al carrer de les Rodes ja acabada

Les obres de reurbanització del carrer
Convent encaren la seva recta final
Urbanisme

La reurbanització del carrer Convent encara la seva recta final. Es
tracta d’una obra prioritària per
a l’equip de govern, prevista en
les inversions del pla de mandat i
contemplada en el pressupost municipal del 2018. En aquest sentit,
és una de les actuacions per les
quals es va sol·licitar i obtenir el
pla de finançament de la Diputació
de Barcelona en el marc del Pla de
Concertació 2015-2019. L’obra té un
pressupost de 186.945 euros (IVA
inclòs) i contempla la reurbanització del vial en tota la seva llargada,
amb l’objectiu de millorar-ne l’estat
general de conservació. Situada
en ple centre històric, és una de
les vies que comunica el centre
de la vila amb l’institut, el CAP o la
residència.

L’actuació preveu la supressió de
les voreres en el primer tram del
carrer i es planteja un nou paviment que es farà aprofitant tota la
pedra actual que es pugui o amb
pedra natural del mateix tipus i
cromatisme que les que hi ha ara,
per tal de mantenir la màxima
coherència amb la resta de reformes d’urbanització realitzades en
l’àmbit del nucli antic. Aprofitant el
desmuntatge del paviment, la intervenció també preveu l’adequació i
el soterrament de totes les xarxes
de serveis existents d’aigua, llum,
enllumenat públic, telecomunicacions, electricitat i sanejament.
El carrer Convent està situat al
centre històric de Cardona i està
declarat bé d’interès cultural en la

categoria de conjunt històric, motiu
pel qual la intervenció compta amb
un seguiment arqueològic.
Per tal de facilitar la mobilitat de
veïns i comerciants, les obres s’han
realitzat per fases. La primera,
iniciada al juliol, va comprendre el
tram entre el número 14 del carrer
Convent (just sota les escales) i el
carrer Major. La segona, iniciada
al novembre, contempla el tram
que va de la plaça de la Fira al
carrer de les Flors. La tercera, que
va implicar el tall del carrer Major,
es va iniciar passades les festes
de Nadal per tal d’afectar al mínim
possible el comerç. L’última fase,
que ja està també en marxa, correspon al tram de les escales que
donen al carrer de les Rodes.

S’arranja el camí
de la vall de
Nyítols i de la
Mare de la Font
L’Ajuntament ha arranjat del camí
de la vall de Nyítols i de la Mare
de la Font, on també s’han format
cunetes de formigó i s’ha realitzat
la reparació de l’accés al camí de
la vall de Nyítols des de la C-55.
Les obres han tingut un cost de
37.116,03 (IVA no inclòs). Han estat
finançades amb una subvenció de
la Diputació de Barcelona.
10
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S’adjudicarà
la redacció del
projecte del
nou accés al
Patrocini
Dolors Collell (al fons) observa la maqueta amb l’alcalde al costat

Urbanisme

La Generalitat adjudicarà aquest
febrer la redacció del projecte
executiu del nou accés a l’escola
pública Mare de Déu del Patrocini.
És previst que la redacció estigui
feta abans de l’estiu. Tot seguit,
s’iniciarà la tramitació per adjudicar la primera fase de les obres.
L’alcalde, Ferran Estruch, afirma
que “és una fita molt important”, ja
que significa que “entre el 2020 i el
2021 podrem tenir el nou accés”.
El projecte executiu es redactarà
sobre la base de l’estudi arquitectònic que l’Ajuntament de Cardona
va encar- regar i que es va realitzar amb el consens de l’escola. En
un primer moment, el compromís
de realitzar aquest estudi era de
la Generalitat, però l’aplicació de
l’article 155 va fer que el Departament d’Ensenyament no ho pogués
adjudicar. Per no perdre temps,
l’Ajuntament va decidir fer-se’n
càrrec perquè “es tracta d’una
obra que es considera prioritària:
permetria crear una nova entrada al recinte sense cap classe de

Es planteja un nou
accés amb una
rampa pel carrer
Ramon Puig i Molins
El pla d’inversions
del Govern preveu
250.000 euros per
a la primera fase
barrera arquitectònica”, ha explicat
l’alcalde.
L’estudi proposa que la nova entrada a l’escola es faci pel carrer
Ramon Puig i de Molins. Per salvar
el desnivell, es dibuixa una rampa
en forma de ‘z’. Entre tram i tram,
s’hi incorporaran escales per a qui
vulgui i/o pugui fer drecera. Al novembre, l’Ajuntament va presentar
el document a Ensenyament en una
reunió entre l’alcalde, la directora
dels Serveis Territorials, Dolors

Collell, i la directora de l’escola,
Olga Batet. En la trobada, el departament es va comprometre a buscar el finançament necessari. I, en
aquest tema, l’alcalde ha avançat:
“hem aconseguit que s’incloguin
250.000 euros en el pla d’inversions a escoles de la Generalitat,
diners que serviran per adjudicar
la primera fase, a l’espera de saber
el cost total del projecte”.
Més inversió a l’escola
A banda del nou accés, el pressupost municipal per al 2019 inclou
105.600 euros per a la instal•lació
d’una caldera de biomassa —vegeu
pàgina 6. Aquesta inversió se suma
a les que l’Ajuntament ja executa
cada any a través del pla de millores a les escoles i que el 2018 ha
suposat una inversió de 60.000 euros: s’ha canviat el terra de la pista
de l’escola Patrocini i s’han posat
noves xarxes de protecció. També
s’ha fet un pati infantil nou i un lavabo a la llar d’infants, a banda de
diferents repintats i arranjaments
d’accessos, entre altres.

La rotonda de la
carretera del
Miracle, acabada
abans de l’estiu

Les obres van avançant i ja es comença a intuir part de la nova rotonda

La nova rotonda de la carretera
del Miracle, entre el pavelló i la
zona esportiva, quedarà acabada
a l’estiu, segons el nou calendari
amb el qual treballa la Diputació
de Barcelona. Els treballs es van
reprendre al novembre. L’obra
reordenarà el trànsit de vehicles i
vianants en un punt complicat del
municipi.
11
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Més de mil persones gaudeixen
dels Pastorets a l’Auditori
Cultura

Els centenaris Pastorets de Cardona, representants pel grup de
teatre El Traspunt, s’han estrenat
aquest Nadal amb molt d’èxit a
l’Auditori Valentí Fuster, amb més
de mil entrades venudes. La gent
va gaudir molt amb les noves escenografies i el nou espai.
Cardona ha viscut unes festes
nadalenques plenes d’activitats: la
Fira de Nadal de la Coromina, el
Mercat de Nadal de la UBIC —en el
qual vam poder veure l’Adalés‑, les
actuacions dels alumnes de l’Escola de Música Municipal Musicant,
els Pastorets i pessebres de les
escoles, la cursa de Sant Silvestre,
el Festival de Patinatge Artístic, el
ball de Cap d’Any, el Concert d’Any
Nou de la Coral Cardonina o l’arribada dels Reis Mags han imprès
un caràcter especial al Nadal de
Cardona. Felicitats a tots els que
ho feu possible!

12
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La família de
Thiebaut dona
un àlbum de
fotos del 1923
de les salines
Patrimoni

L’Arxiu Històric de Cardona va acollir a principis de desembre l’acte
oficial de donació a l’Ajuntament
de Cardona, per part de la família Thiebaut Estrada, d’un àlbum
fotogràfic sobre les salines de
Cardona, datat del 1923, i d’un bust
de marbre de l’enginyer Alberto
Thiebaut del 1949. Es tracta de dues
peces que expliquen una part molt
important de la història moderna
de Cardona i que amb la firma del
conveni passaran a engruixir el patrimoni històric i artístic municipal.
L’àlbum de fotos va ser realitzat el
1923 per ser lliurat a Alberto Thiebaut, la persona clau per entendre
l’inici de l’explotació de les sals
potàssiques a Cardona, iniciada
el 1929. En aquella època, Thiebaut era president de la societat
Unión Española de Explosivos
(UEE) i havia acabat de comprar
les salines de Cardona al duc de
Tarifa, motiu pel qual li van confeccionar l’àlbum. Està compost de 21
fotografies d’autoria desconeguda
—que mostren les salines, els seus

La família també va fer entrega d’un bust. Foto: ÒSCAR BAYONA/REGIÓ7

“És un document
únic per entendre
la realitat de les
salines de Cardona”
voltants, el salt i la central elèctrica de Malagarriga— i de 8 postals
sobre Cardona editades en aquells
anys pel fotògraf Àngel Tolrà Viazo.
En el seu conjunt, es tracta “d’un
document únic per entendre i comprendre la realitat de les salines”
que “ofereix un testimoni de primera mà sobre la compravenda i els
seus preliminars”, explica el doctor
Andreu Galera, director de l’Arxiu
Històric de Cardona.
Pel que fa al bust, va ser cisellat el
1949 per formar part del monument
commemoratiu a Alberto Thiebaut
que es va fer amb motiu del vintè
aniversari (1929-1949) de la posada
en marxa de les mines de potassa.
El projecte inicial contemplava ubicar el monument al camí Nou, que
voreja la muntanya del castell, però

més tard la idea es va desestimar i
es va decidir aixecar el monument
als peus de la zona residencial dels
Escorials, on vivien el director, els
enginyers i altres tècnics de les
mines. El monument es va acabar
l’estiu del 1949, però el bust mai va
ser emplaçat al seu lloc en quedar
en mans de la família Thiebaut fins
al dia d’avui.
L’acte públic de donació fet a
l’Arxiu va comptar també amb una
conferència de l’enginyer de mines
Alfonso Ballestero, titulada La minería de potasas en el Grupo UEE,
i amb la projecció de dues filmacions d’època sobre les mines de
Cardona: una del 1936, sota el títol
Montaña de Sal (Cardona), obra de
X. Guell, i una segona a partir del
reportatge emès el 1989 per RTVESant Cugat sobre el tancament de
les mines de potassa de Cardona,
sota el títol Crisis en las minas de
potasa de Cardona. L’acte, emmarcat en la commemoració de
Santa Bàrbara, va comptar amb la
presència de familiars de Thiebaut.

Buhos i Pachucos seran els
grups estrella del Carnaval

Buhos presentarà ‘La Gran Vida’ a Cardona

Cardona reinventarà enguany el
Carnaval. L’organització —a càrrec
de Cardona Jove, la Comissió de
Carnaval i l’Ajuntament — ha decidit
avançar una setmana el concert
i apostar per un dels grups forts
del panorama català. Es tracta de
la banda de Calafell Buhos, que es
troba en plena gira de presentació del seu nou disc ‘La Gran Vida’.
El concert es farà el 23 de febrer
a dos quarts de dotze de la nit al
pavelló. També actuarà la ban-

da cardonina Pachucos, així com
Masterout, DJ Pexu i Dj Pollu. Les
entrades ja s’han posat a la venda
a través del web entrades.cardonaturisme.cat i als llocs habituals
a un preu de 10 euros. A taquilla
valdran 15 euros.
El concert jove representarà
l’arrencada d’un carnaval que tindrà continuïtat la setmana següent
(28 de febrer i 1, 2 i 3 de març) amb
les activitats tradicionals.
13
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Consolidem l’experiència
Opinió
Josep Tristany
Portaveu ERC

les bases del projecte Cardona Integral i crear una estructura forta i professionalitzada amb l’Ajuntament de Solsona per al desenvolupament local.

Des d’Esquerra Republicana de Cardona estem d’enhorabona després
que Ferran Estruch hagi anunciat la
seva disposició a optar a ser candidat
a l’alcaldia, consolidant així l’experiència dels darrers vuit anys al capdavant
del consistori i amb l’aire fresc d’un
nou equip integrador, cohesionat i
decidit a seguir treballant per millorar
el municipi i consolidant els projectes
iniciats els darrers mesos i anys.
L’any 2011, amb el projecte ‘Tots som
Cardona’, es va plantar una llavor que
va permetre baixar de 16 a 3 mesos
el termini de pagament als proveïdors, fer un Ajuntament més obert i
assequible als ciutadans, vendre la
marca Cardona a nivell turístic, definir

Quatre anys més tard, sota el lema ‘Cardona ets tu’ i gràcies al suport majoritari dels cardonins i cardonines vam continuar el projecte, fent créixer aquesta
llavor. Es va crear un servei professional d’atenció a les persones desocupades
i un servei d’atenció a les empreses que ha ajudat a millorar l’ocupació en el
nostre territori, desenvolupant projectes estratègics claus com el Punt Empresa,
presentat fa pocs dies. Gràcies al projecte Cardona Integral, de la mà del Dr.
Valentí Fuster, hem recuperat l’antic Cinema Modern, convertint-lo en un nou
auditori que ha de generar nova activitat. La finalització del Camp de Vida Activa
ha estat també una de les grans fites assolides. Projectes, tots ells, que juntament amb les rutes saludables, han representat al voltant de 5 milions d’euros
d’inversió, un 90% dels quals via recursos privats i subvencions públiques. La
creació de l’Oficina Local d’Habitatge, la borsa de lloguer social i el procés
participatiu de la colònia Arquers són també importants projectes.

“De cara el proper mandat pretenem recollir
els fruits de tota la feina feta des del 2011”
Amb tot, de cara el proper mandat pretenem recollir els fruits de tota la feina
feta, posant especial èmfasi en tres eixos principals: l’atenció a les persones (especialment gent jove i gent gran), les polítiques d’habitatge (amb la rehabilitació
del centre històric i la colònia Arquers) i el foment de l’ocupació (amb la creació
de l’espai coworking o el nou polígon industrial, per seguir creixent). I així ho
reflecteix el pressupost que acabem d’aprovar. Alguns exemples: es destinen
més recursos que mai a l’habitatge, es destinen ajuts a la rehabilitació i s’engega
la Brigada Juvenil per formar i donar feina als nostres joves.
Per tots aquests motius, ara ens toca seguir treballant per Cardona, sumant
nous projectes i persones, amb l’únic objectiu de fer de Cardona un poble
millor. Ho farem!

Unitat, poble i República
Rosa Ruiz
Portaveu del PDeCAT
Opinió

El mot unitat és un dels més pronunciats dels ens amb identitat independentista
del nostre país. Unitat és, per definició, aplegar-se per aconseguir un objectiu
comú.

“A les portes d’unes eleccions i amb una
situació complexa al poble, cal unitat activa”
Hauríem de fer una reflexió de per què això no és possible encara en l’àmbit de
país i, a la vegada, pensar com pot contribuir cadascú de nosaltres a crear-ne
un bocí perquè sigui el començament per fer coses, per crear debat constructiu, per contrastar opinions i per gaudir de la solidaritat dels altres.
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Llums i ombres
Opinió
Jordi Casas
Portaveu del PSC

a la vila ducal. De la mà de la Fundació SHE i amb subvencions de la Generalitat
i la Diputació de Barcelona, ha estat possible la construcció de l’Auditori Valentí
Fuster, el Camp de Vida Activa i la creació de diverses rutes saludables pels entorns del nostre municipi. Tot, amb una inversió propera als 5,5 milions d’euros.
El turisme continua creixent i l’endeutament del consistori continua baixant.

“Cardona hauria de ser un lloc idíl·lic per
viure-hi, però la realitat és molt diferent”

Aquest any 2019 és, entre altres probables, any d’eleccions municipals,
motiu pel qual és força important
que cadascú faci una valoració dels
darrers quatre anys del nostre govern
municipal.
Amb el títol d’aquest article, vull simplificar i aclarir el nostre posicionament al respecte com a Grup Municipal a l’oposició en aquest mandat.
Actualment, Cardona disposa d’un seguit d’infraestructures que molts pobles més grans que el nostre, tant en
habitants com en territori, desitjarien
tenir. Al ric patrimoni natural, cultural i
històric cal afegir un seguit d’instal•lacions, realitzades en aquests darrers
anys, que se sumen a les ja existents

Amb aquestes premisses, Cardona seria un dels llocs idíl•lics per viure-hi, però
la realitat quotidiana, la del dia a dia de qualsevol cardoní, és molt diferent. Des
del tancament de la mina, la caiguda demogràfica ha estat constant any rere
any. El polígon industrial continua saturat i no disposem de terrenys per acollir
noves empreses que ens aportin ocupació de qualitat. L’aparcament continua
sent un problema per a tots, el nucli antic està mig buit i el lloguer d’habitatges
força car. Hi ha més tancaments que noves obertures d’activitats comercials i
el mercat setmanal del diumenge continua a la baixa. Algun carrer s’ha millorat,
però en resten molts en mal estat. I què dir de la Coromina…
La pressió fiscal dels cardonins continua a la banda alta i amb els ingressos
recaptats cal fer mans i mànigues per quadrar un pressupost on les amortitzacions de crèdits ens limiten les inversions en els propers anys.
Amb tot, en l’àmbit nacional hem de sumar el conflicte polític i social que viu
Catalunya i que, segurament, es veurà incrementat amb l’inici del procés judicial.
En l’àmbit estatal, la debilitat del govern i la preocupant pujada de partits d’ultradreta que, tal com ha passat a Andalusia, podria desembocar en un escenari
poc desitjable per a la gran massa social i treballadora d’aquest país. A Europa,
el Brèxit d’Anglaterra i, en l’àmbit mundial, la crisi de Veneçuela i la figura de
Donald Trump. Poques llums i moltes ombres...

A les portes d’unes eleccions municipals i davant una situació molt complexa del nostre poble, cal buscar una
unitat activa. No des de les esferes
polítiques, incapaces de transmetre
aquest esperit, sinó des dels mateixos
cardonins: des de les assemblees, des
de les associacions, des del comerç,
des de l’empresa, des de les entitats,
des de la realitat social.
Activem-nos amb i esperit d’altres
grans ocasions.
15

“Hem
vist tancats a la
presó
homes
plens de
raó”
RAMON PELEGERO I SANCHIS ‘RAIMON’ / DE LA CANÇÓ ‘DIGUEM NO’ /
ÀLBUM ‘RAIMON’ / ANY 1964

Els ajuntaments
democràtics arriben
als 40 anys
La Regidoria de Patrimoni Històric, que encapçala Joan Hernàndez,
ha iniciat un projecte de memòria històrica per commemorar els
quaranta anys de les primeres eleccions municipals en democràcia,
que van ser el 3 d’abril del 1979.
Amb la voluntat de donar valor al llegat de la gestió municipal dels
onze mandats compresos entre el 1979 i el 2019, l’Ajuntament de
Cardona ha ideat la realització d’un documental audiovisual que
recollirà el testimoni dels diferents alcaldes i alcaldesses que han
encapçalat l’Ajuntament durant les darreres quatre dècades, posant en relleu la feina feta en cadascuna de les etapes i explicant
els projectes més destacats desenvolupats durant cada mandat.
És previst que el documental s’estreni dissabte 30 de març dins els
actes de commemoració dels 40 anys d’ajuntaments democràtics
a Cardona, uns actes oberts a tota la ciutadania que comptaran
amb la presència de la consellera de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, Ester Capella, i en els quals estaran convidats tots els
alcaldes i regidors que han passat pel consistori des de l’any 1979.
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