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Els Pastorets de
Cardona celebren 120
anys actuant al Palau
de la Generalitat

Les noves ordenances
prioritzen l’habitatge i
el medi ambient amb
més bonificacions

La millora de l’entorn
dels 100 pisos i de l’enllumenat, entre les
demandes del PUOSC
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Les ordenances prioritzen l’habitatge
i el clima amb noves bonificacions
Per primera vegada
s’introdueix un
recàrrec del 50% de
l’IBI per als grans
tenidors de pisos buits
El ple de finals d’octubre va donar llum verda a les ordenances
fiscals per al 2020 sense cap vot
en contra. Hi van votar a favor
els 7 regidors de govern (ERC),
mentre que els dos partits de
l’oposició (PSC i Junts per Cardona) es van abstenir.
Les ordenances mantenen i incrementen el compromís amb
l’habitatge, amb el medi ambient, amb la promoció econòmica i amb les famílies. Així,
s’introdueix una bonificació del
30% de la quota de l’IBI a aquelles llars que instal·lin sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric
provinents de l’energia solar,
una bonificació que se suma a la

que ja hi havia per a la quota de
l’ICIO pel mateix concepte, i que
a més a més creix fins al 60%.
En la mateixa línia, es bonificarà
un 75% l’impost de vehicles per
a aquells que tinguin vehicles
híbrids i elèctrics, i s’eliminen
les bonificacions als vehicles de
més de 25 anys, considerats els
més contaminants.

des a incentivar nous comerços
i activitat econòmica, la que
manté el 25% de descompte en
l’IBI a les famílies nombroses i la
que manté el 90% en les plusvàlues en les herències quan es
tracta de l’habitatge habitual.
Lleuger augment de l’IBI
Pel que fa a la quota de l’IBI, s’incrementa lleugerament després
de 3 anys congelada i després
d’haver-se reduït de l’1,02% al
0,72% el 2007 per compensar la
pujada dels valors cadastrals.
Així, passarà del 0,72% al 0,74%
en béns urbans i del 0,74% al
0,76% en béns rústics, una mitjana de 12 euros anuals.

També hi ha novetats en matèria
d’habitatge. Per primer cop s’introdueix un recàrrec del 50%
de la quota de l’IBI per als tenidors de més de 3 pisos desocupats amb caràcter permanent.
L’Ajuntament busca, d’aquesta
manera, incentivar que aquests
habitatges s’incorporin al mercat de lloguer. A banda d’aquest
recàrrec, per al 2020 es mantenen les bonificacions per a realitzar diverses obres al centre
històric, a la Coromina i masies i
cases de pagès.

La taxa d’escombraries es congela malgrat l’increment del
cost del servei; es redueixen els
preus d’entrada a la piscina i es
fan nous abonaments, i s’incrementa el servei de la ludoteca,
l’Esplaia’t i el Casal Multiesportiu, que no es tocaven des de
feia 10 anys.

Altres bonificacions que es
mantenen són les encamina-
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La millora de l’entorn de l’escola del Patrocini i dels 100 Pisos, la renovació de l’enllumenat i la renovació del sistema de climatització del
teatre Els Catòlics són els tres projectes que l’A juntament de Cardona ha presentat

Cardona presenta tres obres per
optar a les subvencions del PUOSC
L’Ajuntament ha presentat tres
projectes per optar als ajuts
del Pla Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC) de la Generalitat. Es
tracta d’un pla de finançament
del govern català que permetrà fer inversió al municipi per
al període 2020-2024 amb subvencions que, en el cas de Cardona, poden arribar a cobrir
fins al 80% de cada projecte.
Segons les bases publicades
per la Generalitat, Cardona es
pot acollir a dues línies de subvencions. La primera és per a
‘Projectes d’acció territorial en
municipis de menys de 5.000

habitants’. Per a aquesta línia,
l’Ajuntament presentarà una
proposta de millora de l’entorn
de l’escola pública Mare de Déu
del Patrocini, un projecte que
complementarà el nou accés
que s’està fent al centre escolar, amb una millor pacificació
i ordenació del trànsit i de les
zones de vianants. El projecte
també inclou tot l’entorn dels
100 Pisos, amb millores a l’avinguda Lluís Companys, al carrer
Ramon Puig i Molins i a la plaça
dels 100 Pisos.
L’altra línia de subvencions és
per a ‘Projectes d’inversió’. En

aquest apartat, l’Ajuntament ha
presentat dues propostes. La
primera, en ordre de prioritat,
és la renovació i millora de tot
l’enllumenat públic del municipi, que té aproximadament
900 punts de llum. El projecte
permetrà una millor eficiència
energètica i, per tant, un major
estalvi econòmic.
La segona proposta és la renovació del sistema de climatització del teatre Els Catòlics, que fa
anys que presenta deficiències.
Se seguiran els mateixos criteris
d’estalvi econòmic i d’eficiència
energètica.

Aprovat el primer Pla director
d’abastament d’aigua potable

una entitat sense ànim de lucre
formada per tots els usuaris que
disposen de contracte de subministrament.

En sessió extraordinària del
mes d’octubre, el ple va aprovar
per unanimitat el Pla director
de la xarxa d’aigua potable de
Cardona, fruit d’una subvenció
atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua per a la redacció d’aquests plans. El regidor
d’Urbanisme, Joan Hernàndez,
va destacar la “importància de

L’objectiu de la redacció del Pla
director és reunir la informació
sobre les instal·lacions del servei actual i que les renovacions i
ampliacions de la xarxa del servei municipal d’aigua potable
constitueixin un sistema harmònic, coherent i de capacitat
àmpliament suficient per a les
necessitats previsibles.

tenir una radiografia de la xarxa d’aigües i un pla amb les actuacions més concretes” i va
explicar que s’ha articulat una
comissió entre Aimines i l’Ajuntament per fer-ne el seguiment.
El servei d’abastament d’aigua
de Cardona està gestionat per
l’Associació del Fons d’Aimines,
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Molta participació en el
Consell de la Pagesia
celebrat a l’Auditori

Es posen en marxa
les reunions per
elaborar el primer
Pla Local de Salut
de Cardona
Una quarantena de
persones van ser a la
trobada participativa
per elaborar propostes

L’alcalde, Ferran Estruch, i el regidor Josep Malagarriga, durant el consell

L’Ajuntament de Cardona va
convocar aquest novembre un
nou Consell de la Pagesia que
es va celebrar a la sala de voltes de l’Auditori Valentí Fuster
amb molt bona afluència.
El Consell de la Pagesia és un
òrgan creat durant el passat
mandat per mantenir un contacte directe entre l’Ajuntament i el sector agroalimentari del municipi, amb l’objectiu
d’identificar i conèixer millor
les seves necessitats.
En aquesta ocasió, abans de
l’inici del consell, es va fer una
xerrada tècnica sobre el nou
Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions
ramaderes, un dels temes que
més preocupen al sector. Hi
van prendre part l’alcalde de

Cardona, Ferran Estruch; el
regidor de Món Rural, Josep
Malagarriga; el director dels
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ramon Lluís
Lletjós, i l’enginyera agrícola
Mireia Delgado.
Tot seguit, es va iniciar el consell, en el qual l’alcalde i el regidor responsable van recollir
les demandes del sector i van
debatre també temes com ara
la millora de camins, la recollida selectiva o l’arribada de la
fibra òptica a les masies. L’acte va finalitzar amb un tast de
‘Producte d’Aquí’, a càrrec de
Carles Pujol, tècnic d’agroalimentació de l’Agència de
Desenvolupament de Solsona
i Cardona.

L’Ajuntament va realitzar aquest
novembre la primera jornada participativa per elaborar
el Pla Local de Salut de Cardona 2019-2024. Es va celebrar al
Centre Cívic i hi van assistir una
quarantena de persones, que
van poder fer propostes i donar idees en diferents àrees relacionades amb la salut. Durant
la sessió, també es va incidir en
com es pot integrar la salut i els
hàbits de vida saludables dins
les polítiques municipals.
L’elaboració del pla —que marcarà el full de ruta a seguir en
els propers anys en matèria de
polítiques de la salut— representa la continuació de la tasca
que, des de fa temps, l’Ajuntament realitza amb el Dr. Valentí
Fuster, la Fundació SHE i els actors socials i de la salut del municipi dins el projecte Cardona
Integral, que ha convertit Cardona en un poble compromès
amb la salut.
El desenvolupament del Pla de
Salut de Cardona 2019-2024
està liderat per la Regidoria de
Salut i compta amb el suport
econòmic de la Diputació de
Barcelona.

FOTONOTÍCIES

AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ
SOBRE L’ATURADA CARDÍACA ES VAN FER SIMULACIONS
PER MOSTRAR EL FUNCIONAMENT DELS DEAS.
4

EN EL MARC DEL PROJECTE ICI ES VA REALITZAR LA
SETMANA DE LES NOVES TECNOLOGIES I LES XARXES
SOCIALS, AMB TALLERS PER A TOTES LES EDATS.

AJUNTAMENT DE CARDONA

FOTONOTÍCIES

AQUEST NOVEMBRE S’HA HOMENATJAT ELS AVIS I ÀVIES
QUE AQUEST 2019 FAN 90 ANYS. ENGUANY, HA COINCIDIT AMB ELS 40 ANYS DEL CASAL DE LA GENT GRAN.

EL 4 DE DESEMBRE, AMB MOTIU DE LA FESTIVITAT DE
SANTA BÀRBARA, PATRONA DELS MINERS, ES VA FER UN
SENTIT HOMENATGE ALS MINERS I A LES SEVES FAMÍLIES.

AQUEST NOVEMBRE S’HA PROMOCIONAT CARDONA ALS
PRINCIPALS ORGANITZADORS D’ESDEVENIMENTS DEL
MÓN, DINS LA FIRA ITBM WORLD DE BARCELONA.

L’AUDITORI HA ACOLLIT A L’OCTUBRE LA 1A TROBADA
DEL CICLE GAUDÍ, AMB LA PRESÈNCIA D’ISONA PASSOLA, PRESIDENTA DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ.

CARDONA ES VA SUMAR AL DIA INTERNACIONAL PER
A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES,
AMB DIVERSES ACCIONS I LA LECTURA D’UN MANIFEST.

EL RAL·LI 2000 VIRATGES HA PASSAT AQUEST NOVEMBRE
PER CARDONA. A LA PLAÇA DE LA FIRA ES VA FER L’ENTREGA DELS PREMIS DE RAL·LI ESPRINT I HISTÒRICS.

FELICITACIÓ A ESTANISLAU COSTA VILALTA, QUE EL 7 DE
NOVEMBRE VA FER 100 ANYS. SE LI VA ENTREGAR UNA
ÀLIGA I LA MEDALLA CENTENÀRIA DE LA GENERALITAT.

EL CENTRU HA REBUT AQUEST NOVEMBRE EL RECONEIXEMENT DE LA GENERALITAT ALS ESTABLIMENTS
CENTENARIS PELS SEUS 103 ANYS DE COMERÇ AL POBLE.
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Els Pastorets de Cardona
celebren 120 anys actuant
al Palau de la Generalitat

Concorreguda Fira
de la Llenega amb
molt protagonisme
dels restauradors
de Cardona

Parades amb gent mirant bolets

ció que, a Cardona, es podrà
veure els dies 25, 26 i 28 de
desembre i el 4 i 6 de gener a
l’Auditori Valentí Fuster.

La XVII edició de la Fira de la
Llenega va donar molt de protagonisme als restaurants i productors de la vila, que van oferir un complement gastronòmic
als tradicionals concursos de
bolets i a les exposicions micològiques que, com sempre,
van caracteritzar el certamen. El
bon temps va permetre que totes les activitats de la fira fossin
molt concorregudes.

A la Generalitat, els Pastorets
cardonins van dividir la seva
actuació en quatre escenes,
que es van fer en localitzacions
diferents: al Pati dels Carruatges, al Pati dels Tarongers, a
la Galeria Gòtica i al Saló Sant
Jordi, on es va veure la darrera
escena, ‘Portal de Betlem’, amb
l’apoteosi final. L’acte va servir,
doncs, per inaugurar oficialment la temporada de la Coordinadora de Pastoretes de Catalunya, formada per 64 grups
de més de 50 municipis. L’any
passat, els Pastorets van moure prop de 60.000 persones en
250 representacions.

L’espai gastronòmic va comptar
amb la participació de 8 establiments cardonins (pastisseria Montserrat, carnisseria Cal
Pepitu, bar-restaurant Avenida, restaurant Els 4 Cantons,
restaurant Cal Borrasca, restaurant La Bauma, restaurant
Parador de Cardona i La Cuina
del Ganxet), que van oferir tastos amb llenegues i altres bolets
de temporada. Totes aquestes
propostes es van maridar amb
vins, que van anar a càrrec de
la Denominació d’Origen Pla de
Bages, per tal d’arrodonir l’experiència amb una degustació
100% de proximitat.

Fotografia final de grup, amb el president de la Generalitat, Quim Torra

Els Pastorets de Cardona van
ser els encarregats d’obrir la
temporada d’aquestes representacions nadalenques amb
una actuació que va tenir lloc
el 24 de novembre al Palau de
la Generalitat, amb la presència del president, Quim Torra, i
de l’alcalde de Cardona, Ferran
Estruch, entre altres autoritats.
El grup cardoní va poder celebrar, d’aquesta manera, els
seus 120 anys d’història i els 75
anys del seu text actual, basat
en Serafí Pitarra però també en
altres fonts. Van estar acompanyats per altres grups de
la Coordinadora de Pastorets
de Catalunya i també per 35
membres de la Banda de Cardona, que juga un paper molt
important en una representaFOTONOTÍCIES

L’INSTITUT SANT RAMON HA OBERT EL SEU CINQUANTENARI AMB UN ACTE, EL 14 DE DESEMBRE, MOLT EMOTIU.
TAMBÉ S’HA INAUGURAT UNA MOSTRA DE FOTOGRAFIES.
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L’ALCALDE HA PRESENTAT AQUEST NOVEMBRE A GIRONA
EL PROJECTE ‘CARDONA INTEGRAL’ EN EL MARC D’UNES
JORNADES SOBRE ‘SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES’.

AJUNTAMENT DE CARDONA

Complint
les fites

Ens hi
posem?

On anem a
viure?

Joan Hernàndez
Portaveu d’Esquerra Republicana

Ferran Verdejo
Portaveu del PSC

Joan Jané
Portaveu de Junts per Cardona

Tanquem
el
2019
amb
la
tranquil•litat d’haver
superat
amb escreix totes les fites que ens havíem
marcat en iniciar aquest any.

Som ja al
mes
de
desembre.
Han passat sis mesos des de
la constitució del
nou Ajuntament i s’han celebrat dos plens ordinaris i
més de tres extraordinaris.
En aquestes sessions, hem
demanat al govern de trobar-nos en diverses ocasions per tractar projectes
o accions puntuals, i sempre
es repeteix el mateix patró:
diuen que sí, però no hi posen data. Doncs bé, encara
estem a l’espera. Aquests
mesos, també, hem constatat una manera de fer que
es va allargant, sobretot des
de l’anterior mandat, que és
que aquelles qüestions que
requereixen un major esforç i un treball més profund
es van allargant sense cap
mena d’actuació.

Mentre
els joves
no trobin
lloc
per
a la seva
emancipació, les
persones
grans no trobin espais vitals
on poder esquivar barreres
arquitectòniques i els possibles nouvinguts cardonins
no trobin ofertes d’habitatge que siguin comparables
a altres llocs de la comarca,
Cardona no se’n sortirà.

No era fàcil i, a més, els calendaris polítics del 2019 han
estat més complicats del
que estàvem acostumats fins
ara. Hem estat testimonis
d’actes tan importants com
el mil•lenari de la fundació
de la col•legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona
o la més que emotiva celebració dels 40 anys d’ajuntaments democràtics, amb
la presència de tots els alcaldes vius d’aquest període
tan assenyalat.
Aquest final d’any no ha estat menys productiu que la
resta. Esdeveniments com
ara el Ral•li 2000 Viratges;
el nou Consell de la Pagesia; la posada en marxa del
Pla Local de Salut; les fires
de Nadal, ja consolidades,
de la Coromina i de la UBIC;
la celebració de la segona
edició del Màster de l’Escola
d’Arquitectura del Vallès, o
l’actuació dels Pastorets de
Cardona al Palau de la Generalitat han estat protagonistes d’aquest mes de desembre. Des de l’Ajuntament
ho afrontem, com cada any,
amb unes noves ordenances i amb uns nous pressupostos per poder continuar
complint el nostre programa
electoral.
Hem de començar el 2020
amb objectius clars sobre el
nou desenvolupament de sòl
industrial, sense perdre de
vista els nostres objectius en
ocupació i habitatge i, com
sempre, posant les persones
en l’eix principal del nostre
govern, obert i transparent.

El grup del PSC de Cardona,
com a grup que encapçala
l’oposició, estem assumint la
responsabilitat que ens toca,
que no és altra que presentar alternatives, com ara per
al projecte del PUOSC, en el
qual assenyalàvem la necessitat d’iniciar un projecte
d’una residència a la colònia
Arquers. També en matèria
de taxes, com la baixada de
preus de la piscina municipal
o l’eliminació de la taxa del
clavegueram. I també s’ha
traslladat a la regidoria que
correspon la creació d’una
comissió de joventut amb
representants de totes les
colles juvenils per abordar
futures accions al municipi.

La gent és el nostre principal
capital, com el de qualsevol
poble o ciutat. Fer polítiques
valentes vers
l’habitatge
incentivant i promovent insistentment la seva creació
o rehabilitació ha de ser la
principal preocupació d’un
equip de govern que hauria d’afrontar els problemes
amb actuacions eficaces.
Portem vuit anys i mig de
polítiques i estratègies estèrils en aquest sentit.
Un pla d’habitatge estratègic, emmarcat en una economia circular actual, hauria
de ser una eina indiscutible i
bàsica per al nostre municipi. Senyor alcalde i regidors
del govern, a què estan esperant? Cardona es buida i
la gent no troba lloc on viure. Qui no té un conegut que
se n’ha anat a Solsona, Súria
o Callús? Habitatge imminent i estructurat de forma
estratègica, on ha de tenir
cabuda habitatge de tipus
social i altri. Al centre, a les
perifèries, a la Coromina,
però sempre a Cardona.

Per últim, volem felicitar la
UBIC per la seva campanya de Nadal, i també totes
les entitats i associacions
que participen en l’agenda
de Nadal de Cardona. Bon
Nadal i bona entrada d’any
2020!
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La UBIC anima el Nadal

Si l’any passat els comerciants de la UBIC de Cardona van alliberar l’Adalés de la torre de la
Minyona per posar-la al centre de la campanya de Nadal, enguany han creat el personatge de
l’Abdalà perquè l’acompanyi i perquè, junts, facin que Cardona tingui un autèntic ‘Nadal de
Llegenda’, tal com s’ha batejat la campanya nadalenca 2019-2020.
Així, la parella d’enamorats han estat els protagonistes de la II Fira de Nadal, celebrada aquest
6 de desembre amb molt bona participació, un certamen que va tornar a posar al centre
el producte cardoní, de qualitat i de proximitat, i que va donar el tret de sortida oficial a la
campanya nadalenca amb l’encesa de llums. Durant aquests dies de Nadal, els comerços de
la UBIC sortegen vals amb cada compra que es faci i, el 29 de desembre, faran una quina al
pavelló municipal en la qual es repartiran regals valorats en 5.000 euros.
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