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15 OBJECTIUS 
PER COMPLIR

JOSEp SErra, 
un ExPERt En 
gEstIó PúbLICa
En quatre anys a l'equip de govern (2007-2011), Jo-
sep Serra es va convertir en un gran expert en la 
gestió pública, un coneixement que va utilitzar gene-
rosament per ensenyar el nou equip de govern d'ERC 
com funcionava l'Ajuntament. Tot i ser a l'oposició, en 
aquests quatre anys ha col·laborat honestament i de-
sinteressada amb l'alcalde el seu govern, pel bé col-
lectiu de Cardona.

Però ell hauria governat de forma molt diferent, i per 
això ha decidit encapçalar l'alternativa valenta a la 
forma de governar d'aquests quatre anys. Pagès de 
professió per convicció, és home de poques paraules 
però amb molta paraula. Si promet, compleix. El que 
no pot complir, no ho promet. Si hi ha reptes difícils, 
s'hi arrisca perquè el que és fàcil ja ho pot fer tothom.

Josep Serra ha format un equip amb bones idees, 
format per bones persones que han demostrat una 
enorme capacitat de treball. És un equip sòlid i com-
promès, amb membres disposats a destinar els mi-
llors anys de la seva vida a convertir Cardona en un 
bon lloc on viure, des d'on treballar i projectar-hi el 
futur; un lloc per estimar i sentir-se orgullós de tenir-hi 
o establir-hi les arrels.

No hi ha temps per perdre. 
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UN AJUNTAMENT 
DE QUALITAT AMB UN 
GOVERN DE PROXIMITAT

01.

Ser a prop dels ciutadans no només consisteix en 
escoltar els que s’apropen, sinó en comprendre les 
necessitats tant dels que més criden com dels que fan 
menys soroll. Ser a prop significa ser-hi sempre. 

+ Tots els membres del govern, co-
mençant per l’alcalde, mantindran 
la seva ocupació professional. Les 
seves retribucions seran, bàsicament, 
provinents de la seva professió i no 
de l’Ajuntament, i tot i així dedicaran 
la major part del seu temps al govern 
municipal. Tanmateix, congelarem el 
pressupost per als càrrecs electes.

+ Descentralitzarem Cardona. 
Orgnitzarem el municipi en tres 
districtes: la vila de Cardona, la 
Coromina i els barris de pagès. 
Cadascun es regirà per un consell 
de distircte presidit per un regidor 
i format per vocals sorgits de les 
llistes electorals (proporcionalment 
a la representació de cada força) i 
per representants dels veïns. Cada 
districte tindrà un pressupost anual, 

SI gOvErnEm,
que ells mateixos podran gestionar. 
El municipi tindrà, això sí, un pressupost 
global per a serveis comuns.

+ Professionalitzarem el funcionament 
intern de l’Ajuntament. Els professionals 
de l’Ajuntament han de ser dirigits seguint 
criteris tècnics i no polítics. L’alcalde i 
el seu equip de govern han de marcar les 
directrius i prendre les grans decisions a 
favor del conjunt de la ciutadania, però la 
gestió del dia a dia ha d’estar en mans 
dels experts.

+ Sanejarem els comptes municipals, 
que s’han endeutat en els últims quatre 
anys, i fixarem els terminis de pagament 
a proveïdors fins a només 30 dies.

+ Ser a prop del ciutadà també comporta 
reduir la pressió fiscal. Abaixarem 

la taxa d’escombraries i adaptarem 
l’impost de circulació a les taxes 
mitjanes del Bages. També reduirem el 
rebut de la contribució, fent un esforç 
per adaptar el màxim possible l’Impost 
sobre els Béns Immobles, IBI, als valors 
actuals del patrimoni immobiliari.

+ Obrirem les portes del despatx de 
l’alcalde, que un matí a la setmana es 
dedicarà a rebre ciutadans particulars 
per escoltar les seves consultes, queixes 
o suggeriments. Els regidors també 
establiran una periodicitat de portes 
obertes del seu despatx. “Amb una bona planificació 

i decisions valentes, tornarem 
a ser més de 5.000”

MontSe obradorS
Número 5 de la llista
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LA CASA QUE TOTHOM 
NECESSITA

Perquè Cardona sigui un bon lloc on viure, s’hi ha 
de poder viure. Això vol dir que hem de superar el 
dèficit d’habitatge que tenim i lluitar perquè els 
preus de lloguer i de venda deixin de ser dels més 
cars de la comarca.

02.

+ Cedirem terreny municipal, com la zona 
de les colònies Arqués, per a la construcció 
d’habitatges a preu assequible.

+ Farem efectius els pagaments pendents 
de la Llei de Barris, com a molt tard, el 2016. 
És injust i incomprensible que els propietaris 
encara no hagin cobrat.

+ Aconseguirem ajuts econòmics per 
promoure la rehabilitació dels habitatges 
del casc antic de Cardona i la Coromina, 
proposant després als propietaris un acord 
per uns preus assequibles del lloguer.

+ Les obres menors rebran el permís 
d’obres automàtic amb un simple tràmit 
d’Assabentat, un model d’èxit en altres 
municipis. Serà una comunicació gratuïta, 
amb una única visita a l’Ajuntament o bé per 
Internet. Per la resta d’obres, implantarem 

SI gOvErnEm,
un sistema per hagilitzar i ajudar els 
propietaris en tots els tràmits, realitzant els 
canvis que siguin necessaris dins de l’admi-
nistració local.

+ Finalitzarem i posarem en marxa els 
allotjaments protegits del carrer Escas-
sany i impulsarem nous allotjaments tutelats 
en terreny municipal.

+ Crearem un projecte de masoveria urba-
na, que connectarà propietaris de pisos en 
mal estat amb interessats en rehabilitar-los a 
canvi de viure-hi durant uns anys.

+ Posarem en marxa una línia d’ajuts per 
a la rehabilitació de masos deshabitats a 
canvi de destinar-los al lloguer i, de passa-
da, garantir la preservació d’aquests edificis 
que formen part de la nostra història.

+ Premiarem, amb ajuts al lloguer, l’eman-
cipació dels cardonins, joves i grans, amb 
rendes baixes o càrregues familiars.

“Un habitatge de qualitat i 
assequible retindrà les famílies 
i en farà venir de noves”

JeSúS GarriGa 
Número 8 de la llista
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UNA VILA AMABLE 
I AGRADABLE

Hem de tenir un urbanisme agradable, amable, amigable, 
amb carrers i places pensats per a les persones i que, 
alhora, no sigui una odissea moure’ns amb el cotxe 
en un poble amb tant desnivell. els cardonins som 
acollidors, només falta que ho sigui Cardona.

03.

+ Tots els racons urbans de Cardona i 
de la Coromina estaran ben il·luminats. 
Desplegarem, a més, la il·luminació LED 
de forma progressiva amb l’objectiu que en 
8 anys estigui desplegada a tots els carrers.

+ Posarem en marxa el Mapa d’Incidènci-
es de Cardona. Els ciutadans podran deixar 
constància, des del mòbil, dels punts que 
convé millorar de la via pública.

+ Asfaltarem i arranjarem espais com la 
plaça del tanatori o la Torre Groga (la 
Coromina: vegeu l’últim apartat).

+ Cardona tindrà parcs infantils d’una 
gran qualitat. De forma urgent, adequarem 
el parc de la Carretera del Miracle perquè 
es converteixi en el gran punt de trobada 
de les famílies amb nens. També sanejarem 
tots els parcs infantils existents i, d’acord 

SI gOvErnEm,
amb les opinions dels veïns, en farem un de 
nou a la plaça de la Fira.

+ Reorganitzarem la neteja de la via pública 
i dels edificis municipals. Cardona ha d’es-
tar sempre impecable, per fora i per dins.

+ Farem campanyes per incentivar el 
civisme, prioritàriament quant a la brutícia 
als carrers.

+ Farem millores al cementiri, tant de 
neteja com pel que fa a l’estètica.

+ Garantirem la connexió per transport 
públic entre Cardona, la Coromina i el Parc 
Cultural de la Muntanya de Sal.

+ Cardona disposarà d’un espai per a la 
sortida i arribada d’excursions en bus. 
Ho dissenyarem amb la col·laboració dels 

centres d’ensenyament, les AMPA i els orga-
nitzadors d’excursions.

+ Engegarem el programa “Zero barreres” 
per eliminar totes les barreres arquitectò-
niques de la via pública del municipi.

+ Projectarem una zona d’aparcament 
gratuït l’últim tram del parc municipal 
de la Carretera del Miracle, que quedarà 
soterrat. A la part superior s’hi habilitarà una 
moderna zona verda, que quedarà al ma-
teix nivell que l’actual carretera del Miracle.

+ Ampliarem l’horari del pàrquing munici-
pal per adaptar-lo a la demanda real, sense 
incrementar el cost del servei.

+ Eliminarem el pagament al parquímetre 
de la plaça de la Fira per a les 2 primeres 
hores d’aparcament, tot buscant l’equilibri 

entre la mobilitat de vehicles i l’estalvi per 
als clients del comerç del nucli històric.

+ Reformarem els passos de zebra 
per preservar la seguretat dels vianants. 
Crearem passos elevats a l’alçada de les 
voreres en els punts més crítics.

+ Millorarem tots els punts perillosos i im-
possibles per als cotxets de nens petits, 
amb la col·laboració dels pares i mares de 
nens d’entre 0 i 3 anys. D’entrada, no pot 
ser que, de camí cap a la llar d’infants, hi 
hagi trams sense vorera per als cotxets.

+ Organitzarem i adequarem el pàrquing 
del Parc Cultural de la Muntanya de Sal.

+ Cardona serà un municipi energètica-
ment eficient. L’Ajuntament donarà exemple 
amb la utilització d’energies renovables.
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EL RENAIXEMENT 
ECONÒMIC DE CARDONA

És l’hora d’impulsar el creixement econòmic de Cardona. 
Hem de donar a les empreses, els autònoms i els 
professionals en general les eines que necessiten per ser 
competitius. Qui tingui un projecte, només s’haurà de 
preocupar de fer-lo créixer. Això crearà nous llocs de 
treball. Això generarà riquesa per al conjunt del municipi.

04.

+ Crearem l’Eix de Negoci de Cardona, 
un nou concepte de viver d’empreses i 
acceleradora de start-up on els joves vegin 
la possibilitat de crear o consolidar la seva 
pròpia empresa a Cardona. Acollirà empre-
nedors amb talent i crearà sinergies amb 
les empreses, els ciutadans i els centres 
educatius. Serà revolucionari.

+ Recuperarem la plena autonomia en 
matèria de promoció econòmica. Mantindrem 
l’Agència de Desenvolupament Local de 
Cardona i Solsona, però en replantejarem 
el funcionament: continuarem col·laborant 
amb la ciutat veïna però mantindrem els 
nostres propis tècnics i projectes.

+ Cardona serà referent de l’actitud empre-
nedora i creativa. Ho aconseguirem seguint 
el compliment del Llibre Blanc del Potenci-
al Emprenedor elaborat per l’entitat Goral.

SI gOvErnEm,
+ Trobarem promotors per construir un nou 
polígon industrial i d’activitat econòmica, 
amb equipaments de qualitat per atraure 
empreses nacionals i internacionals d’acti-
vitats respectuoses amb l’entorn.

+ Crearem el programa Invest in Cardona 
per projectar les oportunitats de Cardona 
com a lloc des d’on fer-hi negoci. Disposarem 
d’una xarxa de representants comercials 
per atraure noves empreses.

+ Crearem un programa real de col-
laboració público-privada per cedir espais 
i infraestructures de titularitat municipal on 
s’hi puguin desenvolupar negocis benefici-
osos per la ciutadania. Per exemple: una 
concessió per a un berenador o terrassa al 
parc de la carretera del Miracle o al futur llac 
de la llera de la Coromina.

+ Farem arribar a tots els racons del municipi 
la màxima velocitat d’Internet aprofitant 
l’arribada de la fibra òptica. Qualsevol veí 
podrà tenir aquesta connexió. També tindrem 
cobertura 4G de tots els operadors, i pre-
sentarem la nostra candidatura per participar 
en les proves pilot del nou 5G.

+ Convertirem el mercat setmanal en un 
veritable reclam comercial i turístic. Amb 
la implicació del comerç local, trobarem 
paradistes amb propostes clarament diferen-
ciades i complementàries a l’oferta comercial 
que ja tenim. Cada diumenge, Cardona ha 
de semblar una gran fira.

+ Reinventarem el servei d’ocupació, que 
passarà de tramitar ofertes de feina a gesti-
onar les demandes. Atendrà cada persona 
aturada de forma individualitzada i buscarà 
empreses on pugui encaixar el seu perfil.

“Hem d’aconseguir que els joves 
amb talent puguin projectar el 
seu futur professional a Cardona”

FranCeSC ViLLeGaS 
Número 2 de la llista
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L’ACTIVITAT FÍSICA, 
IMPRESCINDIBLE 
PER VIURE BÉ

La pràctica de l’esport és fonamental per a la salut, 
per al benestar i per a la qualitat de vida. impulsar 
l’activitat física, en equip o individual, de competició o 
d’oci, forma part de l’aposta per convertir Cardona en 
un gran lloc on viure.

05.

+ Renovarem completament el pavelló 
municipal d’esports. Farem la pista de par-
quet d’acord amb les preferències dels clubs 
que l’utilitzen, modernitzarem els vestidors i 
millorarem la graderia.

+ El pavelló municipal només acollirà activi-
tats esportives. Els esdeveniments culturals 
i musicals es desenvoluparan en una nova 
sala polivalent.

+ A la zona de la Plantada o en altres ter-
renys municipals, hi construirem una zona 
dedicada al motor i als esports sobre rodes. 
El projecte es farà d’acord amb les parti-
cipació dels col·lectius que n’hagin de ser 
usuaris.

+ Mantindrem el compromís amb la Fun-
dació SHE per assegurar la construcció del 
futur camp de futbol (camp de vida activa) 

SI gOvErnEm,
i altres equipaments esportius, sempre 
garantint que Cardona no hagi de pagar 
cap peatge.

+ Incrementarem el pressupost destinat 
a subvencions a entitats esportives per 
actualitzar-nos amb les seves noves necessi-
tats econòmiques, sempre amb els comptes 
clars i transparents.

+ Farem costat als clubs esportius i els 
ajudarem en tots els tràmits davant de la 
nova regulació que els vol obligar a pro-
fessionalitzar la seva estructura, fet que els 
comporta un greu prejudici.

+ Donarem suport econòmic i logístic a 
tots els esdeveniments d’esport popular, 
com la Marxa del Setge, el Cross Competitiu 
de Cardona, la Cursa de Sant Silvestre i la 
nova Marxa dels Castells (Cardona-Solsona).

+ Activarem iniciatives amb municipis del 
nostre entorn per muntar el Triatló del 
Cardener (entre Sant Ponç i Cardona) i la 
Marató de la Sal (entre Cardona i Súria), 
comptant amb l’ajut de les entitats locals que 
s’hi vulguin sumar.

+ Col·laborarem en la celebració del cente-
nari del Club de Futbol Cardona, el 2016.

+ Crearem la figura d’un coordinador que, 
juntament amb les entitats esportives, gestio-
ni les instal·lacions esportives municipals.

+ Col·laborarem amb el Centre Excursionis-
ta en la creació de noves rutes senyalitza-
des i buscarem un local adient per a l’entitat.

“Hem d’aconseguir que tots els 
nens practiquin algun esport. 
Això és salut física i emocional”

Joan JanÉ 
Número 7 de la llista
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LES FESTES FORMEN 
PART DE LA IDENTITAT 
CARDONINA

Les festes generen punts de confluència social, de 
convivència. Contribueixen al creixement de la nostra 
autoestima com a poble, i hem de dotar-les de totes les 
eines que necessiten per jugar aquest paper.

06.

+ Reforçarem la Festa Major amb cinc 
eixos temàtics a potenciar: el Corre de Bou, 
els actes en honor a la Mare de Déu del 
Patrocini, la cultura popular, la música 
i les activitats familiars. En aquest sentit, 
crearem un programa propi per a la Festa 
Major Infantil.

+ Crearem un Consell de Colles que ajudi 
a Cardona Jove a organitzar la Nit de 
l’Empalme, prioritzant les actuacions de 
grups musicals del poble combinades amb 
la d’un grup de referència que atregui 
públic de fora del municipi.

+ Redactarem un Protocol de Festa Major, 
on estiguin clars tots els actes i els seus 
horaris, consensuat amb les colles i obert 
a la participació de tota la població.

+ Renovarem la festa del Carnaval i conver-

SI gOvErnEm,
tirem la Cursa d’Andròmines en un atrac-
tiu per al públic de tota la comarca, amb 
la incorporació d’elements festius al llarg de 
tot l’esdeveniment. Negociarem amb els pro-
pietaris dels bars fórmules de col·laboració 
que els animi a participar-hi.

+ Obrirem a consulta popular la convenièn-
cia de celebrar una Festa Major d’Hivern 
que giri al voltant de la música i la cultura.

+ Donarem una nova empenta a les festes 
dels barris i altres festivitats que han perdut 
empenta, com les revetlles de Sant Joan, 
Sant Pere, Sant Jaume i Cap d’Any.

eines per ajudar els seus fills a agafar 
l’hàbit de llegir.

+ Mantindrem els tallers culturals que fun-
cionen i n’implantarem de nous, des de les 
arts escèniques i plàstiques fins a l’escriptu-
ra creativa o l’autoaprenentatge a la xarxa.

+ Dissenyarem un calendari anual de 
mostres artístiques i donarem prioritat als 
artistes locals perquè hi puguin exposar o, 
fins i tot, comissariar exposicions.

+ Donarem un nou impuls al Festival de 
Música Sacra i reivindicarem Cardona com 
a espai de creació, interpretació i estudi 
de les músiques medievals i modernes.

+ Habilitarem espais sota el pavelló mu-
nicipal per cedir-los a aquelles entitats que 
necessitin emmagatzemar-hi materials.

+ Construirem una sala polivalent per a la 
celebració de concerts, espectacles, activi-
tats lúdiquess i altres convocatòries.

+ Crearem el Museu de Cultura de Cardo-
na. En un espai dels baixos de l’Ajuntament, 
hi exposarem els elements destacats de la 
cultura cardonina, com els Gegants, la Car-
golera, els elements del Ball de Bastons o 
les Caramelles.

+ La Banda de Música de Cardona serà 
banda municipal. Protocolitzarem els seus 
actes i hi destinarem un pressupost anual.

+ Dissenyarem un programa infantil per 
ajudar els nens i nenes a entendre i valo-
rar la cultura des de petits.

+ Posarem en marxa tallers de lectura fa-
miliar perquè els pares coneguin les millors 

SI gOvErnEm,

LA CULTURA 
ÉS ALLÒ QUE SOM

La cultura és l’expressió més humana que podem 
practicar, i és imprescindible apostar-hi amb 
creativitat, amb imaginació i, òbviament, amb 
recursos.

07.
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COMUNICACIÓ 
ÉS SINÒNIM DE 
TRANSPARÈNCIA

L’Ajuntament ha de tenir un ferm compromís amb 
la comunicació i no només en explicar què fa bé el 
govern, sinó en deixar que els ciutadans s’expressin i 
que totes les sensibilitats arribin a tothom.

08.

+ Reinventarem el butlletí municipal per 
convertir-lo en una eina de comunica-
ció plural i no de propaganda política a 
favor del govern. Tindrà caràcter trimestral 
i donarà protagonisme a les opinions de 
ciutadans de totes les ideologies.

+ La comunicació entre el ciutadà i 
l’Ajuntament serà ràpida i directa. Les 
queixes, suggeriments i comunicació d’in-
cidències no necessitaran cap instància 
sinó una simple trucada.

+ Ampliarem la col·laboració de l’Ajun-
tament amb la revista Cardona Oberta 
perquè sigui la revista independent de 
referència al municipi i pugui sortir amb 
major freqüència.

+ Farem arribar al major nombre de llars 
possible la senyal de Televisió de Car-

SI gOvErnEm,
dona, amb la col·laboració del Cinema 
Amateur Cardoní. Ajudarem l’entitat a 
poder emetre per Internet amb les eines 
gratuïtes i de software lliure de què ja 
disposa la xarxa.

+ Retransmetrem els plens municipals 
en directe per Internet, mitjançant vídeo 
en streaming. Els plens també es podran 
visualitzar posteriorment: quedaran penjats 
al web de l’Ajuntament i es podran veure 
a la carta.

+ Reactivarem Ràdio Cardona i obrirem 
aquest espai a totes les entitats i comerços 
del poble. Buscarem un concessionari de 
l’emissora (una entitat o un emprenedor) 
que, sempre mantenint la vocació pública 
d’aquest mitjà municipal, pugui convertir 
la ràdio en un servei competitiu.
 

EL COMERÇ FORMA 
PART DEL NOSTRE ADN

L’activitat comercial és un termòmetre del clima 
social i econòmic que viu el poble. Però també és un 
generador de confiança. Si apostem fort pel comerç, els 
carrers recuperaran la vida i els aparadors tornaran a 
ser atractius per a cardonins i visitants.

09.

+ Tornarem a fer campanyes de promo-
ció, com fins fa quatre anys, amb diferents 
onades destinades al consum local i al 
públic intercomarcal.

+ Crearem CardonaShopping.com, una 
plataforma online on tots els comerços 
podran vendre els productes que vulguin 
sense necessitat de tenir una botiga electrò-
nica pròpia.

+ Omplirem de vida els aparadors dels 
locals comercialt buits. Assolirem acords 
amb els seus propietaris perquè deixin 
utilitzar aquests aparadors a altres co-
merços, artesans, artistes o professionals 
liberals. Això millorarà la imatge dels carrers 
i els locals buits també guanyaran visibilitat.

+ Reduirem l’impost de recollida d’es-
combraries als comerços que tinguin una 

SI gOvErnEm,
distància superior a l’habitual amb els punts 
de recollida.

+ Crearem el segell “Fet a Cardona” per 
als productes elaborats al poble, obert a la 
participació a tots els comerços, i promocio-
narem aquest distintiu per mitjà dels canals 
de comunicació de l’Ajuntament.

+ Amb una bona estratègia de màrque-
ting, aconseguirem convertir els visitants 
del Parc Cultural de la Muntanya de Sal i 
del castell en clients del comerç local. Ho 
aconseguirem de veritat.
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QUE ELS VISITANTS 
VINGUIN, MENGIN, 
COMPRIN I DORMIN

Si, amb el Tricentenari, Cardona va tenir rècord de 
turistes, els establiments del poble haurien hagut de 
tenir rècord de vendes. Hem d’allargar l’estada dels 
visitants perquè generin riquesa real.

10.

+ Promocionarem paquets turístics públi-
co-privats, amb idees creatives, singulars i 
exclusives que motivin els visitants a allar-
gar l’estada i fer despesa als establiments 
comercials, d’oci i de restauració.

+ Aconseguirem que, d’una vegada per 
totes, la immensa majoria dels visitants 
del Parc Cultural de la Muntanya de Sal tre-
pitgin el nucli històric i hi facin despesa.

+ Crearem la gastronomia de la sal, amb 
un distintiu que els restaurants podran 
incorporar als plats de les seves cartes.

+ Posarem en marxa una campanya de 
publicitat i storytelling al voltant de l’experi-
ència de dormir i somiar a Cardona.

+ Garantirem la continuïtat de la Fun-
dació Cardona Històrica com a ens de 

SI gOvErnEm,
gestió dels espais turístics públics. Multi-
plicarem les seves potencialitats amb la 
incorporació de patrons privats si convé, 
però sempre mantenint, com a mínim, el 
51% en poder públic municipal, de tots 
els cardonins.

+ Projectarem la Muntanya de Sal al món. 
Reforçarem l’externalització de la comer-
cialització que ja existeix per tal d’atraure 
turistes nacionals i internacionals.

+ Recuperarem el projecte del Wellness 
de la Sal, un complex de benestar i salut 
vinculat a la sal i l’haloteràpia.

+ Bonificarem les noves activitats eco-
nòmiques relacionades amb el turisme.

+ Crearem el Centre d’Interpretació de 
l’Arqueologia de la Sal en col·laboració 

amb l’Institut de Recerca Envers la Cultura 
(IREC), liderada per estudiosos cardonins 
de reconegut prestigi.

+ Finalitzats els actes del Tricentenari, 
promourem el castell de Cardona com 
un element imprescindible per entendre 
l’art militar a Europa i la història contem-
porània a través dels conflictes bèl·lics i 
geopolítics.

+ Farem un estudi per identificar l’espectre 
de turistes que poden necessitar infra-
estructures per visitar Cardona: des 
de turisme exclusiu i de convencions fins 
a campistes o caravanistes, passant per 
senderistes, esportistes o geoturistes.

+ Adequarem un espai com a alberg, fet 
que facilitarà visites d’agrupacions escol-
tes, intercanvis escolars i d’entitats i un 

turisme alternatiu en auge a tot Europa. 
Si convé, buscarem aportacions privades.

+ Rellançarem la Fira Medieval, la Fira de 
la Llenega i altres convocatòries, innovant 
cada any per fer-les realment atractives 
i donant el màxim protagonisme a tots 
aquells que ja hi estan implicats.
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EL FUTUR 
ES DIU EDUCACIÓ

Hem de posar a l’abast dels nens, els joves i també 
els grans els equipaments i els cursos adients per 
construir els pilars del nostre futur. No hi pot haver 
cap dubte, no podem retallar, no podem estalviar 
esforços ni recursos en aquest aspecte.

11.

* Farem un Pla Municipal d’Educació 
que sigui realista i ordenat, i que ajudi a 
prioritzar les actuacions, elaborat a partir 
del treball en comú entre l’Ajuntament i els 
professionals dels centres educatius. Llui-
tarem contra el fracàs escolar i l’abandó 
dels estudis. 

* Garantirem la continuïtat del servei de 
llar d’infants municipal.

* Posarem a l’abast de tots els alumnes 
d’ESO i batxillerat mentors voluntaris que 
els orientin personalment en l’elecció dels 
seus estudis. També orientarem laboral-
ment els que vulguin deixar d’estudiar.

* Cardona recuperarà la formació profes-
sional, d’acord amb la demanda de les em-
preses, amb les oportunitats emprenedores 
i amb l’orientació econòmica del municipi.

SI gOvErnEm,
* Dissenyarem, amb l’Associació d’Empre-
saris de Cardona, un conveni marc per 
a pràctiques i estada a l’empresa dels 
alumnes cardonins.

* Modernitzarem l’Escola d’Adults per 
adaptar-nos a les noves necessitats de les 
persones, a les oportunitats professionals 
i a la necessitat de formació constant dels 
nous temps que corren.

* Demanarem a la Universitat Oberta de 
Catalunya la ubicació d’un punt de suport 
a Cardona.

* Ampliarem l’horari de la biblioteca els 
caps de setmana, en èpoques d’exàmens i 
durant les setmanes blanques universitàries.

* El casal de la Coromina podrà ser 
utilitzat per estudiants com a lloc d’estudi, 

reforçat amb la incorporació de connexió 
wi-fi gratuïta.

* Garantirem la continuïtat de l’Escola 
Municipal de Música “Musicant”. Trobarem 
finançament per a la completa instrumen-
talització de les aules.

* Adequarem els accessos als centres 
d’ensenyament comptant amb l’opinió de 
l’AMPA de cada centre.

* Reorganitzarem el servei de neteja del 
Col·legi Mare de Déu del Patrocini, Aliret,  
Biblioteca i Ludoteca municipal.

* Revisarem els horaris de l’autobús 
sobretot en els trajectes per possibles com-
binacions pels estudiants.

“Per escollir els seus estudis, 
els joves han de saber a què es 
podran dedicar a Cardona”

roSa rUiZ
Número 4 de la llista
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QUE LA SALUT SEMPRE 
ENS ACOMPANYI

Cardona vol convertir-se en un referent com a 
municipi saludable, i des de fa ja molts anys compta 
amb el suport privat per aconseguir-ho. Qui governi, 
però, s’ha de comprometre a fer la feina que li 
pertoca i no deixar-ho tot en mans dels altres.

12.

+ Assegurarem la continuïtat del Centre 
d’Assistència Primària (CAP). Lluitarem 
tot el que convingui, farem els contactes 
que faci falta amb la Generalitat, pressiona-
rem l’Institut Català de la Salut fins que ho 
aconseguim.

+ Ampliarem les rutes saluables del mu-
nicipi i aprofitarem el projecte per recuperar 
la connexió a peu amb la Coromina i amb 
determinats punts dels afores (el Paperer, 
la Plantada, pla de Bergús, entre altres).

+ Convertirem Cardona en un municipi car-
dioprotegit. Aplicarem amb màxima prioritat 
la nova Llei de protecció en el desplegament 
dels Desfibril·ladors Externs Automàtics 
(DEA) en edificis i equipaments públics, 
instal·lacions turístiques i en el vehicle de la 
Policia Local.

SI gOvErnEm,
+ Habilitarem un heliport a prop del CAP 
per fer el màxim de ràpida qualsevol urgèn-
cia que requereixi la intervenció d’helicòpter. 

+ Organitzarem, anualment i per a tots els 
veïns que hi vulguin assistir, cursos gratu-
ïts de primers auxilis per a adults, nens i 
nadons.

+ Desenvoluparem un programa de suport 
al familiar cuidador de persones amb de-
pendència. Aquest suport estarà en servei 
els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia.

+ Donarem suport, com sempre hem fet, 
a tots els programes impulsats per la 
Fundació SHE. Seguirem apostant perquè 
Cardona sigui una comunitat saludable.

NO HI HA RES COM 
SENTIR-SE SEGUR

És imprescindible garantir que tots els nostres veïns 
se sentin segurs al carrer, a casa, al seu negoci, que 
sàpiguen que els seus fills, pares i avis estan protegits. 
Aquesta és la nostra missió.

13.

+ Crearem la nova regidoria de Seguretat, 
en la qual hi inclourem la direcció de la Policia 
Local, les actuacions de Protecció Civil i la 
coordinació amb tots els cossos policials i 
d’emergències.

+ Aquesta regidoria també desenvoluparà 
campanyes informatives i de conscien-
ciació al voltant de situacions d’emergèn-
cia, primers auxilis, utilització de petards i 
prevenció de riscos.

+ Presentarem als centres educatius un 
catàleg de xerrades per realitzar a hores de 
tutoria: primers auxilis, què fer en cas de foc, 
nevades, pluges torrencials.

+ Amb la col·laboració del propi cos, farem un 
pla d’optimització del servei de Policia 
Local perquè, treballant en les millors condici-
ons i coordinant-se amb els Mossos d’Esqua-

SI gOvErnEm,
dra, tots els cardonins puguin sentir-se 
més segurs.

+ Establirem un protocol de vigilància 
activa perquè els veïns de Cardona, de la 
Coromina i de pagès que tinguin sospites 
de qualsevol robatori o furt puguin avisar 
els cossos de seguretat amb rapidesa i 
mantenint l’anonimat.

+ Realitzarem un pla d’autoprotecció 
(PAU), a tots els edificis públics, i en cada 
festa s’elaborarà el PAU corresponent.

+ Ampliarem el material per a nevades 
amb noves pales llevaneus pels tractors i 
una més petita adaptable a un cotxe per fer 
neteja de carrers.
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SEMPRE AL COSTAT 
DELS QUE MÉS HO 
NECESSITEN

14.

Les famílies amb pocs recursos, la gent gran que passa 
per dificultats, les persones en situació de dependència, 
els col·lectius de difícil inserció laboral. Sempre 
estarem al costat dels més febles.

+ Millorarem la vida dels nostres veïns i 
veïnes més grans amb programes socials 
com el +80, assistint especialment a les 
persones grans que viuen soles.

+ Desenvoluparem programes perquè els 
veïns amb dificultats puguin sortir de la 
precarietat. Mantindrem els ajuts puntuals 
fins que ho aconsegueixin.

+ Reforçarem els programes socials i 
d’atenció a les persones i col·lectius 
amb especial fragilitat, que recolzen les 
entitats i organitzacions sense ànim de 
lucre a la nostra comunitat, com Càritas, 
Creu Roja, Cal Salvador, Mans Unides i 
altres col·lectius del municipi.

+ Parlarem periòdicament, de forma 
sistematitzada, amb Càritas i altres orga-
nitzacions solidàries amb focus d’actuació 

SI gOvErnEm,
local, amb la finalitat de poder-les ajudar 
en les seves campanyes.

+ Reforçarem i coordinarem amb Càritas 
i Mans Unides el servei de voluntariat 
que tan bons resultats està donant en la 
gestió d’aliments i l’ajut a persones que ho 
necessiten.

+ Donarem un impuls decisiu al progra-
ma Vincula’t, que promou l’Associació de 
Veïns de Cardona, destinat a la vigilància 
activa i al combat contra la violència 
domèstica.

CARDONA,  
MÉS QUE UN POBLE

15.
El nostre programa és transversal, tots els punts 
tenen en compte tots i cadascun dels barris. Però la 
Coromina i els barris de pagès, on viuen un de cada 
tres cardonins, tenen necessitats concretes que 
convé gestionar des de la proximitat i amb la seva 
pròpia participació.

+ Descentralitzarem Cardona i crearem els 
districtes de la Coromina i dels barris de 
pagès (ho trobareu ampliat al primer punt 
d’aquest programa).

+ Garantirem que l’antiga llera del Cardener 
al seu pas pel meandre de la Coromina 
quedi completament restaurada per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, tal com es va 
acordar fa ja 15 anys.

+ Tal com hem apuntat anteriorment, garanti-
rem la connexió per transport públic entre 
Cardona i la Coromina.

+ Dignificarem la plaça d’Àngel Guimerà de 
la Coromina.

+ Tots els racons de la Coromina estaran 
coberts per l’enllumenat públic, començant 
pels carrers Sant Jordi, Balmes i Sant Onofre.

SI gOvErnEm,
+ Recuperarem el camí de la Costa dins 
del projecte de rutes saludables, així com al-
tres camins que han connectat històricament 
amb zones de pagès (el Paperer, la Planta-
da, Bergús, Lurdes, entre altres).

+ Farem arribar, progressivament, l’asfalt 
fins a les cases dels barris de pagès. 
Prioritzarem les cases habitades. Amb la 
participació dels veïns de pagès, elaborarem 
un projecte marc perquè l’asfaltament sigui 
planificat i coherent.

+ Reactivarem la formació de la pagesia, 
amb l’organització de cursos segons les 
seves necessitats (benestar animal, fitosani-
taris, DDD i altres).

+ Crearem un apartat web específic per 
informar sobre normatives i subvencions a 
la zona agrària.
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JoSep Serra
52 anys
Empresari agrari 
i regidor

FranCeSC 
ViLLeGaS
32 anys
Empresari de la 
formació i regidor

Jordi rUiZ
32 anys
Empresari 
d’instal·lacions

roSa rUiZ
54 anys
Infermera, 
emprenedora 
i regidora

MontSerrat 
obradorS
57 anys
Presidenta local 
de CDC i regidora

tània inFante
27 anys
Empresària 
hotelera

MontSe CanaL
61 anys
Puericultora i 
administrativa

XaVier 
VentoSa
57 anys
Veterinari

orioL SoLÉ
32 anys
Tècnic agrònom

raüL roCa
36 anys
Forner

MontSe aLGUÉ
32 anys
Educadora 
infantil

Fina 
rodríGUeZ
57 anys
Administrativa

CLoti FarràS
54 anys
Metgessa 
i regidora

XaVi paSQUina
32 anys
Comunicador i 
treballador social

Joan JanÉ
45 anys
Informàtic 
i entrenador 
de patinatge

JeSúS GarriGa
46 anys
Empresari 
ramader

Maite FarràS
50 anys
Comptable

ViCenç riU
57 anys
Agricultor 
i ramader

JoaQUiM 
CabaLL
55 anys
Comercial

CLiMent 
ratera
62 anys
Comerciant 
i empresari

aLba pLaiXenS
41 anys
Administrativa

EL 
NOSTRE 
EQUIp
Un equip de bones persones amb grans 
idees, que han decidit destinar els millors 
anys de les seves vides a millorar Cardona.

1

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 s.1 s.2

s.3 s.4 s.5 s.6

s.7 s.8 s.9 s.10
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Totes les idees d’aquest programa han estat elaborades amb 
el treball de tot el nostre equip, amb les aportacions de més 
de 70 reunions i trobades amb entitats i col·lectius del poble 

i a partir de centenars de propostes enviades per correu 
postal, correu electrònic i missatgeria mòbil. Aquest procés 

ha comportat un treball immens però realment emocionant.

Siguem ambiciosos. Els cardonins mereixem molt més del 
que tenim. No valen les excuses davant de les bones idees: 
la majoria es poden fer amb recursos propis, i per les que 

necessitem finançament, sabem com trobar els diners 
perquè sempre els vam saber trobar.

Ens hi juguem molt. Els propers quatre anys seran decisius 
perquè Cardona recuperi la vitalitat econòmica, les famílies 

vulguin quedar-s’hi i els joves puguin projectar-hi el seu 
futur. Per això, és imprescindible un Ajuntament valent que 

prengui decisions sense deixar cap feina en mans dels altres.

Si governem, complirem totes les promeses. 
totes significa el 100%.

www.ciucardona.wordpress.com


