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Entitats, veïns i partits
es manifesten junts en
defensa del Corre de
bou de Cardona

El conseller Bargalló
visita les obres del
Patrocini i l’escola
Joan de Palà

La Borsa de Lloguer
tanca 8 contractes i té
16 pisos més en espera
de ser posats al mercat
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D’esquerra a dreta: Anna Maria Sala (ERC), Josep Malagarriga (ERC), Joan Hernàndez (ERC), Salvador Campos (ERC), Lluïsa Aliste (ERC),
Ferran Estruch (ERC), Roser Montoriol (ERC), Ferran Verdejo (PSC), Joan Jané (JxC), Jordi Casas (PSC) i Mònica Sala (JxC)

El nou Ajuntament ja camina
El nou Ajuntament de Cardona,
sorgit de les eleccions municipals, ja ha tancat el seu primer
trimestre de feina després del
ple de constitució del juny i de
l’aprovació del cartipàs de juliol.
Els comicis van tornar a col·locar Esquerra Republicana com

a força guanyadora, amb 7 regidors electes: l’alcalde, que per
tercer mandat és Ferran Estruch
Torrents, i els regidors Joan
Hernàndez Moscoso, Roser
Montoriol Vilajosana, Salvador
Camps Dam, Anna Maria Sala
Villaró, Lluïsa Aliste Sánchez i

Josep Malagarriga Auguets. La
segona força més votada va ser
el PSC, que va treure 2 regidors:
Ferran Verdejo Vicente i Jordi
Casas Pons. I la tercera va ser
Junts per Cardona, també amb
2 regidors: Joan Jané Sardans i
Mònica Sala Esquius.

Cartipàs 2019 - 2023
Ferran Estruch i Torrents
Alcalde
Regidor-delegat de:
-Comunicació
Representant al nucli de la
Coromina

Joan Hernàndez
Moscoso
Primer tinent
d’alcalde

Regidor-delegat de:
-Urbanisme
-Patrimoni i Memòria
Històrica
-Desenvolupament
Local
Promoció Econòmica
Ocupació
Comerç
Turisme
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Roser Montoriol
Vilajosana

Salvador Campos
Dam

Anna Maria Sala
Villaró

Lluïsa Aliste
Sánchez

Regidora-delegada de:
-Habitatge
-Educació
-Joventut
-Igualtat
-Participació Ciutadana

Regidor-delegat de:
-Cultura
-Esports
-Festes
-Seguretat Ciutadana i
Mobilitat

Regidora-delegada de:
-Hisenda
-Medi Ambient

Regidora-delegada de:
-Salut
-Benestar Social
-Administració
-Transparència i Avaluació de Polítiques
Públiques

Segona tinent
d’alcalde

Tercer tinent
d’alcalde

Josep Malagarriga
Auguets

Regidor-delegat de:
-Món Rural
-Protecció Civil
-Via Pública i Manteniment
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Més de 60 entitats s’adhereixen al
manifest de defensa del Corre de bou

Uns 800 cardonins i cardonines es van concentrar a la plaça de la Fira el passat dissabte 28 de setembre

Pràcticament la totalitat de les
entitats econòmiques, socials,
culturals i esportives de Cardona han signat el manifest en defensa del Corre de bou. També
ho han fet tots els partits amb
representació al ple (ERC, PSC i
Junts per Cardona), les penyes
de bous, la Comissió de Bous i la
Comissió de Festa Major.
El clam per la defensa d’una festa que a Cardona compta amb
610 anys d’història és unànime
i es va posar de manifest en la
concentració que es va fer el
28 de setembre: 800 cardonins
i cardonines van mostrar el rebuig a l’aprovació al Parlament
de Catalunya d’una proposta
que insta el Govern a modificar

la llei perquè els correbous es
deixin de celebrar a Catalunya.
La societat cardonina lamenta
que la proposta s’hagi presentat
i aprovat sense tenir en compte la veu dels territoris afectats
i arran d’uns fets —els de Vidreres— que no tenen cap relació
amb Cardona. I recorda que el
municipi compleix amb escreix
la llei que regula les festes tradicionals amb bous per preservar
el benestar de l’animal i la seguretat de participants i públic.
Des de Cardona no s’entén que,
9 anys després de l’aprovació
de l’actual llei, ara es canviï de
criteri i s’excloguin aquestes
festes populars.

Els signants del manifest
subratllen que el Corre de bou
de Cardona és un clar exemple
d’adaptació, atesa la gran quantitat de canvis que al llarg dels
anys s’han produït per convertir
aquesta tradició amb una festa
més segura per a tots els agents
participants i per als animals.
Les peticions han estat traslladades al Govern de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris per demanar un debat
amb el territori on es tingui en
compte l’opinió dels experts.
Des de Cardona, veïns, entitats,
penyes i Ajuntament es mostren
disposats a trobar els mecanismes necessaris que permetin la
continuïtat de la festa.

Cardona registra un total de 14
colònies controlades de gats
Cardona té 14 colònies de gats
controlades. Són indrets a l’espai públic on hi ha grups de gats
que conviuen i que són alimentats amb pinso, tasca que realitza un grup de voluntaris. En total, hi ha uns 200 gats, la meitat
dels quals ja s’han esterilitzat.

evitar la presència de menjar
orgànic indesitjable als carrers.
En aquest sentit, l’Ajuntament
recorda que no està permès alimentar els animals a la via pública. Els gats només poden ser
alimentats a les colònies a través dels esmentats voluntaris.

Es tracta d’un model sostenible que es basa en el benestar
de l’animal i en el control de la
seva natalitat (mitjançant esterilitzacions) i que busca, també,

De les 14 colònies, quatre són a
la Coromina (Balmes, Església,
Av. Pau i Pla de la Salut), una és a
la Creu Roja, dues són a la zona
de les hortes (Paperer i pont

Un grup de voluntaris té cura de donar-los menjar

de Sant Joan) i la resta són a
Cardona: Torregroga, Camp de
Vida Activa, darrere la piscina,
camí Nou, colònia Arquers, Cent
Pisos i raval de Sant Joan).
Els interessats a ser voluntaris
ho poden sol·licitar a comunicacio@cardona.cat.
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Últims dies per demanar
els ajuts per haver obert
negocis al nucli antic i a
la Coromina aquest 2019
El 31 d’octubre finalitza el termini per sol·licitar els ajuts
que l’Ajuntament de Cardona
destina al foment de l’emprenedoria i a la implantació de
noves activitats econòmiques
al nucli antic de Cardona i a la
Coromina. Amb aquestes subvencions, l’Ajuntament pretén
continuar incentivant i donant
facilitats a aquelles persones
que vulguin ubicar el seu negoci en aquestes àrees del
municipi. A més, també existeix
una línia d’ajuts per a la millora
de la innovació i la competitivitat d’establiments comercials i
de serveis ja existents.
En total, l’Ajuntament hi aportarà 15.000 euros, 11.000 dels
quals es destinaran al foment
de l’emprenedoria i a la creació de noves activitats econòmiques en locals de planta
baixa al nucli antic i a la Coromina, mentre que els 4.000
euros restants seran destinats
a la millora de la innovació i
competitivitat d’establiments
que tinguin un mínim de dos
anys d’antiguitat. L’any passat, l’Ajuntament ja va atorgar
ajuts per al mateix import per
a fomentar l’emprenedoria i, el
2020, està prevista una nova
convocatòria.
Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes o activitats
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S’inicia un segon
màster de l’Escola
d’Arquitectura del
Vallès centrat en els
entorns del poble
Es farà una sessió
participativa perquè
tots els veïns i veïnes
puguin fer propostes
L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la UPC,
en col•laboració amb l’Ajuntament de Cardona i la Diputació
de Barcelona, ha iniciat aquest
setembre la segona edició del
Màster Universitari en Arquitectura que es desenvoluparà a
Cardona.

S’hi destinen un total de 15.000 euros

que s’hagin desenvolupat de
l’1 de novembre de 2018 fins al
31 d’octubre de 2019. Els interessats poden trobar tots els
documents necessaris (convocatòria, bases i impresos de
sol·licitud) al web de l’Ajuntament, dins el taulell d’anuncis.
La documentació també es pot
recollir físicament a l’Ajuntament i a l’Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona (a la planta -1 de
l’Ajuntament de Cardona).
Per a qualsevol aclariment poden contactar amb Rosa Maria
Lanaspa i Olga Buenaventura a
rosamaria.lanaspa@adlsolcar.
cat,olga.buenaventura@adlsolcar.cat. O als telèfons 938
692 287 i 973 481 009.

S’aproven les tarifes de la llar
d’infants i la xifra del padró
En el mateix ple, es va donar
compte de l’acord de la Junta
de Govern Local per a les tarifes
de la Llar d’Infants Aliret: la matrícula (45€), el menjador (6,20€)
i el material escolar trimestral
(22€) mantenen el preu de l’any
passat. Només augmenta en un
2% la quota mensual, que passa
de 122 a 124 euros.

JULIOL-SETEMBRE 2019

També es va donar compte de la
xifra del padró a 1 de gener de
2019, que és de 4.636 habitants,
molt similar a la del 2018 (-16).
Pel que fa a l’oposició, el PSC va
preguntar per la situació judicial
de l’expropiació de Cal Sort, per
la bastida de la plaça del Mercat
i per la previsió de completar les

En aquesta segona edició, la
cinquantena llarga d’estudiants
que hi prendran part realitzaran propostes sobre l’entorn de
Cardona que després els serviran per al seu projecte final de
carrera. En la primera edició,
els alumnes es van centrar en la
rehabilitació del nucli urbà i del
centre històric.
Els estudiants trepitjaran el municipi i iniciaran contacte amb
veïns i entitats per fer una diagnosi que servirà per elaborar
les primeres propostes. Es faran sessions de participació
obertes a la ciutadania que permetran als alumnes identificar,
a partir de les propostes dels
veïns, necessitats dels entorns
de Cardona relacionades, per
exemple, amb camins, amb el
patrimoni industrial, amb el riu,
amb les colònies mineres o amb
el paisatge, entre altres.
illes de contenidors per facilitar
el reciclatge. I va demanar una
solució per als vianants al seu
pas per la carretera del Miracle
a la zona dels 100 pisos.
Junts per Cardona va demanar
sobre el contenciós interposat
per una constructora a l’Ajuntament amb relació a les obres
de l’Auditori i del Camp de Vida
Activa; així com pel model de
gestió de l’escola de música
Musicant i pels problemes de finançament.
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Visita del conseller a les obres del
Patrocini i a l’escola Joan de Palà
Bargalló va conèixer
sobre el terreny el
projecte per dotar el
Patrocini d’un nou
accés per a vianants
A la Coromina s’ha
millorat el menjador
amb nou mobiliari i
amb la renovació de
les instal·lacions
El conseller d’Educació, Josep
Bargalló, va visitar aquest setembre l’escola Mare de Déu del
Patrocini de Cardona i l’escola
Joan de Palà de la Coromina,
acompanyat de la delegada del
Govern a la Catalunya Central,
Alba Camps; de la directora
dels Serveis Territorials d’Educació, Dolors Collell; de l’alcalde, Ferran Estruch; de la regidora d’Educació, Roser Montoriol, i dels equips directius de les
escoles.
En la seva visita al Patrocini, el
conseller va conèixer sobre el
terreny el projecte per dotar
el centre escolar d’un nou accés per a vianants a través del
carrer Ramon Puig i Molins. Es
tracta d’una obra important per
a Cardona que el departament
està tirant endavant amb un
pressupost de 322.128,26 euros.

El conseller, l’alcalde, autoritats i l’equip directiu a l’escola Mare de Déu del Patrocini

El conseller, l’alcalde, autoritats i l’equip directiu a l’escola Joan de Palà de la Coromina

En aquest mateix centre, també s’està instal·lant una caldera de biomassa que servirà per
escalfar l’escola i també la Llar
d’Infants Aliret. Es tracta d’una
actuació que té un pressupost
de 105.591,04 euros, que es finançarà amb una subvenció de
Medi Ambient i una altra del Departament d’Educació.
Després de la seva visita al Patrocini, el conseller Bargalló es
va desplaçar a l’escola Joan de

Palà de la Coromina. Allà va poder visitar les millores que s’han
realitzat al menjador, on s’han
renovat les instal·lacions i l’enrajolat —tasques que ha realitzat
la brigada municipal— i on també s’hi ha instal·lat un nou mobiliari d’acer inoxidable —finançat
en aquest cas pel Departament
d’Ensenyament— que ha permès
al centre escolar entrar al circuit
de servei de menjador que gestiona el Consell Comarcal del
Bages.

Es completa la renovació del
paviment del carrer Convent
L’Ajuntament de Cardona ha finalitzat les obres de reurbanització del carrer Convent. L’actuació ha tingut un pressupost
de 186.945 euros i ha servit per
renovar el carrer en tota la seva
llargada, des de la plaça de la
Fira de Dalt fins a les escales
que donen accés a la residència, l’institut o el CAP. En concret, s’han suprimit les voreres i

s’ha deixat tot el carrer a un sol
nivell i s’ha aprofitat per adequar totes les xarxes de serveis
existents d’aigua, llum, enllumenat públic, telecomunicacions,
electricitat i sanejament.
L’obra ha rebut el finançament
de la Diputació de Barcelona en
el marc del Pla de Concertació
2015-2019.
S’han suprimit voreres i s’ha renovat el paviment
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La Borsa tanca 8 contractes i té 16 pisos
més en espera per ser posats al mercat
En els darrers 5 anys
s’han atorgat 51 ajuts
per a joves o nous
empadronaments per
valor de 45.553 euros
La Borsa de Lloguer de l’Ajuntament —el nou servei que es
va posar en marxa dins l’Oficina
Local d’Habitatge— ha aconseguit tancar ja 8 contractes de
lloguer i, en aquests moments,
té un estoc de 16 pisos més que
s’espera que aviat es puguin posar a disposició dels potencials
llogaters que, com els propietaris, s’han apuntat a la borsa.
El projecte neix de la voluntat
de l’Ajuntament de fer aflorar
tot aquell habitatge que està en
condicions de ser llogat però
està buit, i d’ajudar tots aquells
cardonins que busquen pis a
trobar-ne un a un preu de mercat òptim (sempre consensuat
amb el propietari). A la vegada,
també hi ha la voluntat d’oferir
als propietaris una cobertura legal que els incentivi a posar-los al mercat.
Per això, el sistema contempla
beneficis, tant pels propietaris
com per als llogaters. Pel que

L’Oficina Local d’Habitatge està ubicada a la segona planta de l’ajuntament

fa als propietaris, tindran la garantia que el seu habitatge es
mantindrà en condicions adequades, podran optar —si ho
necessiten— als ajuts de rehabilitació i podran gaudir d’una assegurança multirisc i de defensa jurídica en cas d’impagament
i d’una altra assegurança de
cobrament de les rendes mitjançant el sistema Avalloguer de
la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa als arrendataris, es
podran acollir als ajuts per al
pagament del lloguer (per a
nous empadronaments i per a
menors de 30 anys) que atorga
l’Ajuntament, uns ajuts que en
els darrers cinc anys han beneficiat 51 persones (amb un total

L’endeutament es redueix 10
punts més i se situa al 50,74%
L’Ajuntament de Cardona ha
situat el seu endeutament al
50,74%. Així ho reflecteix la liquidació del pressupost del 2018.
Es tracta d’una xifra que manté
el deute viu —que ara serà de
2.344.157 euros— per sota del
75% que marca la legislació vigent. En concret, respecte de
l’any anterior, el percentatge es
redueix en 10 punts. El 2012 el
deute era superior al 90%.
Ho va explicar en el ple de juliol
la regidora d’Hisenda, Anna Maria Sala, que va destacar que els
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de 45.553 euros destinats). En
tots dos casos, a més, no hauran
de pagar per la realització de la
tramitació del contracte de lloguer i tindran sempre un servei
de mediació a la seva disposició
per resoldre qualsevol conflicte.
L’Oficina Local d’Habitatge és un
servei públic que l’Ajuntament de
Cardona presta en conveni amb
l’Agència de l’Habitatge de la
Generalitat. L’oficina està ubicada físicament a la segona planta
de l’ajuntament. El seu horari és
de dilluns a divendres de 10 a
13.30 hores. Els interessats també s’hi poden posar en contacte
a través del 93.869.10.00 o del
correu electrònic habitatge@
cardona.cat.
supostària i amb la regla de la
despesa.

números eren “molt positius”:
el romanent de tresoreria, de
630.964 euros, “és superior al
de l’any anterior” i “ens permetrà crear un fons de maniobra
del 10% per poder pagar proveïdors dins de termini i, a més,
amortitzar els préstecs que teníem pendents amb l’ICO”.

Respecte als crèdits ICO, en el
mateix ple es va procedir ja a la
cancel·lació dels dos préstecs,
que el 2011 van provenir del Fons
d’Impuls Econòmic que en plena crisi havia posat en marxa el
Ministeri d’Hisenda per pagar
proveïdors. En concret, quedaven per retornar 104.678,37 euros, que ara s’amortitzaran totalment amb un únic pagament.

A més, s’ha aconseguit un estalvi net positiu de 211.000 euros,
amb una ràtio d’estalvi també
superior a l’exercici anterior.
Sala va explicar que es compleix
amb l’objectiu d’estabilitat pres-

El següent pas serà sol·licitar al
Ministeri d’Hisenda poder sortir
d’aquest Pla d’Ajust, “que implica unes mesures que limiten
molt la gestió ordinària”, va explicar la regidora Sala.
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Comencem
amb força

Per
Cardona

Caiguda
lliure

Joan Hernàndez
Portaveu d’Esquerra Republicana

Ferran Verdejo
Portaveu del PSC

Joan Jané
Portaveu de Junts per Cardona

Aquesta
primavera
ha
estat
més
republicana
que mai.
No només
per a Cardona, sinó per a tot el país
(els republicans vam guanyar les municipals com a
primera força tant en vots
com en regidors). A Cardona vam revalidar la majoria
per tercer cop consecutiu.
El nostre més sincer agraïment als que ens vàreu fer
confiança. Un cop més, des
d’Esquerra encarem el mandat amb tota la força i il•lusió
del món, amb el compromís
de treballar per a tots els
cardonins i cardonines, així
com per la justícia social, la
igualtat d’oportunitats i la llibertat del nostre país.

Després
d’unes
eleccions
municipals,
on
algunes
formacions van
desistir a tenir debats oberts
sobre aquelles qüestions
importants per al present i
per al futur de Cardona, comença un nou mandat, on
esperem que aquests partits
aparquin aquest electoralisme, per tal de poder situar
entre tots i totes a l’agenda
els reptes que tenim com a
municipi. Encapçalant l’oposició, el grup municipal socialista ens comprometem
a fer una oposició seriosa
i responsable, a la vegada
que instem el govern a no
prendre decisions unilaterals en aquelles qüestions
fonamentals per al futur de
la nostra vila.

Hi som, tot
i saber que
Cardona
no ho té
fàcil, que
està
en
caiguda
lliure i cal
ser-ne conscients. Junts per
Cardona no té la vareta màgica per frenar la tendència,
però sí la voluntat d’aportar
tot allò que puguem.

Aquests mesos han estat
centrats a continuar desenvolupant projectes iniciats
els darrers anys i a planificar
noves accions, donant molt
valor a la força que ens dona
haver renovat gran part dels
nostres regidors i regidores. No ens aturem i ja tenim projectes de mandat al
carrer, com el clavegueram
i les voreres del polígon de
La Cort, l’accés al Patrocini,
la rehabilitació de casetes
de les colònies o el ple funcionament de l’oficina d’habitatge. L’habitatge és i serà
una prioritat. Avui ja podem
anunciar que hem fet els primers contractes de lloguer i
que 16 habitatges ja formen
part de la borsa. La Coromina també veu com noves
iniciatives comencen a desenvolupar-se i pròximament
anunciarem nous projectes.
Són molts els reptes que
tenim i els projectes que
Cardona necessita. Ens hi
deixarem la pell i estem convençuts que entre tots i totes
els farem possible.

La unió necessària per
afrontar el futur de Cardona
l’hem pogut observar en la
defensa del nostre Corre de
bou. 610 anys d’una tradició
que ha anat evolucionant al
llarg de la nostra història i
que ara des de la desconeixença ens volen arrabassar. El PSC de Cardona ens
posem a disposició tant de
l’equip de govern com de
les penyes, per tal de fer un
front comú en defensa de la
nostra festa.
En vista de l’actualitat política que ens envolta, des
del PSC de Cardona demanem al govern municipal
que compleixi amb la neutralitat política que ha de tenir l’Ajuntament de Cardona
com a institució de tots els
cardonins i cardonines. En
totes aquelles qüestions que
impliquin una millora per al
conjunt de cardonins/es, ens
hi trobaran, però en aquelles
que no ho siguin, no.

Des d’un inici hem apostat
per una unitat de poble per
extreure el millor de cadascú i ho seguirem reclamant,
perquè creiem que cal anar
junts per consensuar estratègies que permetin recuperar la nostra vila. Però no tothom ho veu igual: amb majoria absoluta, només informant dels temes importants
a la resta de regidors un cop
està tot decidit, és suficient;
no cal consensuar res. És lícit, però no ho considerem
la millor opció. El poble no
necessita 7 persones, sinó
4.636 i tots els representants
implicant-s’hi. Cal deixar-se
estar de partidismes i prendre mesures immediates per
assegurar-nos el futur.
Portem més de 100 dies del
nou equip de govern. No hi
ha diferències respecte a
l’anterior, continuïtat total i
cap fórmula de canvi en la
manera de governar. Potser
sols nosaltres ho veiem diferent, però si no es canvia, la
tendència seguirà igual. Què
pensem que caldria fer? La
resposta al jeroglífic, al butlletí de Junts. Subscriu-t’hi a
juntspercardona.wordpress.
com.
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Les tres millors
imatges de la
Festa Major 2019
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