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Avui, la nostra vila està a punt de 
viure una nova i enriquidora etapa. 
De la mà del Dr. Valentí Fuster i de 
la Fundació SHE, Cardona té la 
gran oportunitat d’optar a esdevenir 
una  referència mundial en l’àmbit 
de la salut. 
En una situació econòmica difícil 
com la que vivim, Cardona ha 
aconseguit engegar un projecte 
que permetrà superar el present i 
construir un futur millor per tothom. 
Cardona Integral és un projecte 
que té per objectiu millorar els 
nostres hàbits saludables mitjançant 
una innovadora combinació 
d’esdeveniments, programes 
de salut i urbanisme sostenible. 
Avui, tenim la immensa sort de fer 
tots aquells canvis que Cardona 
necessita i fer-los, a més, amb el 
millor aliat possible, el Dr. Fuster, 
una personalitat de referència en 
l’àmbit de la salut, que ha decidit 
apostar clarament pel futur del 
nostre poble. Sense la voluntat i 
el compromís del Dr. Fuster i de la 
seva fundació, el que avui iniciem 
no hauria estat possible, fet que 
demostra, una vegada més, la seva 
implicació amb Cardona. 
Tenim al davant un projecte 
engrescador i de vital importància 
per al nostre futur. Avui en 
presentem la primera fase, que és, 
també, la més important. Aquesta 
pretén assolir fites importants 
relacionades amb el nostre propi 
desenvolupament com, per 
exemple, la transformació de la 
zona esportiva, més concretament, 
del camp d’esports. Aquestes fites 
inclouen, també, altres àmbits. Es 
preveu, per exemple, la creació de 

rutes pel nostre entorn, una prioritat 
que ha estat reivindicada per molts 
sectors de la vila amb la qual es 
pretén recuperar un seguit d’espais 
emblemàtics. Els programes i els 
esdeveniments del projecte aporten 
dinamisme, creixement econòmic 
i oportunitat de negoci. Per dur 
a terme aquests esdeveniments 
caldran zones amplies, adaptació 
d’espais, etc. És per això que, a 
partir d’aquí, haurem d’avançar cap 
a una segona fase en què es durà a 
terme una transformació urbanística 
del nostre municipi encara més 
gran. Ens trobem, doncs, davant 
d’un dels projectes amb més 
impacte social i econòmic per la 
vila dels últims temps. 
Amb aquest objectiu de 
transformació, el que ara presentem 
són un seguit d’actuacions 
concretes i pressupostades. 
Passem, doncs, de les paraules 
als fets i iniciem plegats aquets 
nou camí. 
Estic convençut que els cardonins 
estarem a l’alçada del nou projecte 
i que el defensarem i hi treballarem 
amb esforç, ja que és clau pel 
nostre desenvolupament col·lectiu.



Cardona Integral és una iniciativa 
que  convertirà Cardona en 
vila saludable on la salut serà 
un element prioritari en el futur 
dels ciutadans. Es treballarà per 
posicionar Cardona com a destí 
turístic al voltant de la salut i  
dinamitzar el teixit econòmic local. 
Aquesta iniciativa que es lidera des 
de l’Ajuntament te el recolzament 
de les institucions cardonines  i 
compta amb la implicació de la 
Fundació SHE que posa al seu 
servei les seves capacitats de 
coneixement i ciència, gestió i 
finançament. Si bé Cardona ja ha 
estat escenari d’altres programes 
de salut impulsats per la Fundació 
SHE: el Programa SI! per a nens 
i el Programa 50/50 pera  adults, 
sota  Cardona Integral posarem 
en marxa un nou programa de 
promoció de  salut comunitària, el 
Programa Healthy Communities: 
una iniciativa innovadora dirigida a 
tots els sectors de la població  amb 
activitats distribuïdes al llarg dels 
tres anys de durada del projecte. 
A Healthy Communities són els 
membres de la mateixa comunitat 
els que promouen el canvi del 
paradigma de la salut a la seva 
ciutat. Les accions estan agrupades 
en tres blocs: 

• Programes de salut que la 
Fundació SHE desenvolupa 
fins a la data i nous programes 
de salut, solidaritat i medi 
ambient al llarg de la vida del 
projecte.

• Activitats o esdeveniments 
vinculats al món dels hàbits 
saludables 

• Potenciació de l’ús dels 
recursos urbanístics de la 
vila de Cardona i arranjament 
d’aquests per al foment d’una 
vida més activa.

El projecte té uns objectius de 
promoció de salut i prevenció 
de malaltia cardiovascular molt 
ambiciosos. La consecució 
s’avaluarà utilitzant eines 
validades d’anàlisi de resultats que 
incorporaran indicadors científics 
a partir dels quals es podrà fer 
un seguiment detallat de l’èxit de 
les activitats i permetrà establir 
un “model de bones pràctiques” 
que faciliti el desenvolupament 
del programa en qualsevol ciutat, 
tant de l’àmbit nacional com 
internacional. El multinivell 
(joves, adults, nens, sèniors, la 
comunitat, la intervenció urbana, 
etc.) i la naturalesa global de la 
intervenció són essencials per a 
l’èxit del projecte.
Healthy Communities arrenca 
amb la realització d’entrevistes 
telefòniques per conèixer el punt de 
partida de la població de Cardona 
en termes de salut. Per a això 
es seleccionaran a l’atzar -1000 
persones, entre tots els ciutadans, 
a qui es preguntarà sobre la seva 
salut, benestar, hàbits i qualitat de 
vida. Això ens permetrà mesurar 
l’evolució de la salut de la població 
de Cardona i, en definitiva, valorar 
l’eficàcia d’aquest programa 
pioner i innovador. Des d’aquí us 
encoratjo a tots - que si us plau, 
dediqueu uns minuts a contestar 
aquests qüestionaris, ja que són de 

vital importància per a l’èxit de la 
intervenció.
Som molts els que estem implicats 
en aquest projecte, tant des de 
la Fundació SHE com des de les 
institucions i partits polítics, però la 
participació ciutadana és essencial 
per assolir els objectius que ens 
hem marcat. L’èxit de Cardona 
Integral depèn, sobretot, de 
vosaltres. De les ganes de millorar 
la vostra salut i del compromís 
perquè Cardona esdevingui un 
referent de Ciutat saludable al món. 
No deixeu de participar.

DR. VALENTÍ 
FUSTER, 

PRESIDENT DE LA 
FUNDACIÓ SHE



QUÈ ÉS 
CARDONA 
INTEGRAL



Cardona integral és un projecte 
que pretén convertir Cardona 
en una Vila saludable. Aquesta 
iniciativa, que promou l’Ajuntament 
de la vila amb l’estreta col·laboració 
de la Fundació SHE, s’emmarca 
dins de l’estratègia iniciada l’any 
2011, on la salut es convertia en un 
element prioritari per al futur dels 
ciutadans de Cardona, i en una eina 
de promoció social i econòmica per 
a la vila.

Cardona, des de sempre ha 
treballat per crear i millorar els 
entorns físics i socials, així com 
per ampliar els recursos de la 
comunitat que permeten a la gent 
a recolzar-se mútuament en la 
realització de totes les funcions 
de la vida i desenvolupar el seu 
màxim potencial. També ha donat 
una alta prioritat a la salut en totes 
les seves actuacions, participant 
en la implementació de projectes 
innovadors dirigits a la modificació 
d’hàbits mitjançant l’educació com 
el Programa SI, les caminades en 
família o el Programa Fifty/Fifty.

Aquest projecte pretén ampliar 
l’àmbit d’actuació envers la salut. 
Hi caben activitats  culturals, 
turístiques, urbanístiques, 
educatives, etc. que requereixen 
del recolzament i iniciativa dels 
ciutadans. Totes elles treballaran 
per a convertir Cardona en una 
Vila saludable. 

Cardona Integral consta de 
tres eixos principals: 
els programes de salut, els 
esdeveniments 
i un nou model urbà. 

Els programes de salut, alguns 
iniciats amb èxit a Cardona, 
continuaran incrementant la 
consciència sobre la salut, tot 
fomentant la pràctica de vida 
activa i activitat física saludable 

i millorant els hàbits alimentaris, 
entre d’altres. 

Els esdeveniments relacionats amb 
la ciència, la salut i l’escola poden 
augmentar la consciència sobre 
la vida sana i ajudar a fomentar 
una cultura de la salut de la vida 
activa mitjançant la participació 
de tota la comunitat. La celebració 
de conferències al més alt nivell 
són una aposta ferma pel turisme 
de convencions a Cardona. La 
incorporació de Cardona a l’Index 
de la Felicitat de Coca-Cola, la 
col·laboració de la Fundació del 
Barça amb el seu programa Futbol 
Net, què ja comença aquest 
estiu, un cicle de conferències 
científiques o l’activació del mercat 
de salut, són algunes de les 
activitats què es portaran a terme 
en els 3 anys vinents.

Tanmateix, per tal de poder dur 
a terme els esdeveniments i 
programes és necessària una 
adequació del model urbà. 
Amb l’objectiu de començar 
a convertir Cardona en una 
Vila saludable hi ha una 
sèrie d’actuacions acotades 
i pressupostades. Ja s’està 
treballant en la primera fase 
d’aquesta adequació, que 
consisteix en la creació de dues 
rutes saludables i la rehabilitació 
del camp d’esports. Aquest 
projecte comportarà unes noves 
instal·lacions esportives multi-
funcionals, on també hi tenen 
cabuda la salut i el benestar, i es 
desenvoluparà conjuntament amb 
altres programes de salut que 
estimularan l’activitat econòmica 
del poble. 

ELS NOSTRES 
OBJECTIUS SÓN 
FOMENTAR ELS 
HÀBITS DE VIDA 
SALUDABLE, 
PROMOURE 
LA SALUT 
DELS CIUTADANS 
I CIUTADANES, 
ACONSEGUIR 
QUE LA SALUT 
ESTIGUI PRESENT, 
DE FORMA 
TRANSVERSAL, 
EN ELS ELEMENTS
I ACTIVITATS QUE 
ESDEVENEN 
A LA VILA DE 
CARDONA EN 
UNA COMUNITAT 
SALUDABLE.



QUÈ ENTENEM 
PER CIUTAT 
SALUDABLE?



La Organització Mundial de la 
Salut defineix Ciutat saludable 
com aquella que dóna una alta 
prioritat a la salut en totes les 
seves actuacions. Qualsevol ciutat 
pot ser saludable si es compromet 
amb la salut, té una estructura que 
treballi per a ella i comença un 
procés per aconseguir que aquesta 
augmenti, entenent, en aquest 
context que la salut és quelcom 
més que no pas l’absència de 
malaltia o l’activitat curativa dels 
serveis sanitaris: pot crear-se si 
l’entorn on vivim ens facilita estils 
de vida més saludables.

En un projecte de ciutat 
saludable s’integren accions 
de salut pública, d’urbanisme 
saludable, d’educació popular i 
de desenvolupament comunitari. 
Per al seu correcte funcionament 
és essencial la participació del 
govern, de la comunitat i d’altres 
sectors associats, cosa que fa 
indispensable el compromís de 
col·laboració de les tres àrees. 

Qualsevol ciutat 
pot ser saludable 
si es compromet 
amb la salut, té 
una estructura 
per treballar per 
ella i comença un 
procés sine die 
per aconseguir 
més salut.

Una ciutat saludable ha de 
contemplar tots i cadascun 
dels determinants de salut que 
defineixen la salut de forma 
holística: la prevenció de malalties, 
millorar la salut de tots els grups 
d’edat, la creació d’entorns físics 
i socials que promoguin la salut 
i promoure la qualitat de vida, el 
desenvolupament saludable i la 
promoció i els comportaments 
saludables en totes les etapes de 
la vida.

Aquest és l’objectiu de Cardona 
Integral, un projecte que no té un 
principi ni una fi. Es tracta d’un 
procés continuat en el temps, 
prou flexible perquè tot allò 
relacionat amb els determinants 
de salut i hi tingui cabuda. Des de 
conferències, a nous programes 
de salut, i alhora, la creació 
d’espais urbans que afavoreixin la 
pràctica de l’esport. Però també 
ha de ser prou contingut per tal 
que es compleixin els objectius 
mínims establerts. 

Una correcta planificació, 
basada en l’associació de tots 
els implicats i la realització 
de projectes innovadors, són 
elements clau.



OBJECTIU
2020

Des de diversos organismes 
internacionals, Healthy People 
2020 als EUA, Horizon 2020 de la 
Comissió Europea, l’Estratègia de 
Promoció de la Salut i Prevenció 
del sistema estatal de salut del 
Ministeri de Sanitat Espanyol i el 
Pla de Salut Interdepartamental 
de Salut Pública (PINSAP) de 
la Generalitat de Catalunya, 
s’estableixen l’any 2020 com 
a horitzó per assolir diversos 
objectius de promoció de salut i 
prevenció de malalties.

El repte, i alhora oportunitat, és 
evitar malalties que es poden 
prevenir, mantenir la gent gran 
activa i independent durant 
més temps i donar suport al 
desenvolupament de noves 
intervencions. 
Algunes malalties cròniques, com 
les malalties cardiovasculars o 
la diabetis, responsables de set 
de cada 10 morts l’any que 
representen el 75% de la despesa 
en salut, es podrien prevenir i els 
factors de risc que contribueixen 
al seu desenvolupament es poden 
minimitzar mitjançant el canvi en els 
hàbits de salut. 

Objectiu 2020 és una 
oportunitat d’integrar i 
coordinar els esforços de 
promoció de la salut i de 
prevenció a tots els nivells, 
i entre els sectors i actors 
implicats. 

Requereix el desenvolupament 
progressiu d’intervencionsdirigides 
a prevenir malalties, lesions i 
discapacitats i es caracteritza 
pel seu enfocament integral. 
Aquesta integralitat fa referència 
a la consideració conjunta dels 
factors determinants de la salut 
per a la prevenció de les malalties 
cròniques i aborda diferents 
components com ara l’alimentació 
saludable, la pràctica d’activitat 
física, el consum d’alcohol, 
el consum de tabac o el benestar 
emocional.

Cardona està plenament 
compromesa amb l’horitzó 
2020 per tal d’assolir el 
projecte d’una Cardona 
saludable.



IMPACTES
PER CARDONA

Cardona Integral és un projecte 
pioner que té l’objectiu de convertir 
Cardona en un referent per a 
la promoció de la salut, i que 
crearà un entorn favorable a la 
pràctica de l’esport i a l’adopció 
d’hàbits saludables per part de 
tots els ciutadans. Totes aquestes 
actuacions tindran un gran impacte 
socioeconòmic i de salut per a la 
nostra vila. L’impacte directe de 
la primera fase és de 2,3 milions 
d’euros d’inversió en construcció 
d’estructures en les quals ja s’ha 
començat a treballar; també tindrà 
un fort impacte laboral.  
 
Amb el projecte Cardona Integral 
es pretén assolir fites importants 
relacionades amb el nostre propi 
desenvolupament. 

El programa consta de tres 
eixos principals: programes 
de salut, esdeveniments i 
model urbà. 

L’impacte econòmic total del 
projecte és ja molt gran els dos 
primers anys. La previsió és que 
es generin uns ingressos directes, 
indirectes i induïts de més de 3,2 
milions d’euros.

La implicació de la Fundació SHE 
amb la vila ha comportat una 
millora dels hàbits saludables en 
tota la població, des dels més 
petits, amb el Programa SI!, fins 
als més grans amb el Programa 
Fifty/Fifty. A més, s’han impulsat 
diverses accions de sensibilització 
com la Jornada del Cor, la Jornada 

SHE i les caminades en família. 
La implantació de nous programes 
així com la continuïtat dels que ja 
han estat engegats contribuiran 
a fer de Cardona una ciutat 
saludable, amb una millor 
qualitat de vida que propiciarà un 
envelliment actiu i la promoció de la 
salut cardiovascular. 

Pel que fa als esdeveniments, 
la celebració de conferències i 
congressos de prestigi internacional 
posaran Cardona al mapa de 
la salut mundial i comportaran 
dinamisme, activitat i creixement 
econòmic. Aquests esdeveniments 
necessitaran nous equipaments i 
l’adaptació de l’espai públic, d’aquí 
la necessitat d’un nou model urbà. 
També, es vol donar un impuls al 
comerç i la restauració vinculats 
amb la salut integral i promoure 
la imatge de Cardona com a 
municipi saludable.
 
Cardona té la necessitat evident 
de rehabilitació de tota la zona 
esportiva i sobretot la del camp 
d’esports. El projecte Cardona 
Integral intervé en primer lloc en 
aquest àmbit alhora que implica 
una transformació global del poble. 
Amb la dinamització d’aquesta 
zona i la incorporació de les rutes 
saludables, el turisme, un dels 
eixos vertebradors més importants 
de la nostra economia, farà també 
un salt de qualitat i suposarà la 
recuperació d’espais emblemàtics. 

Amb les rutes saludables es pretén 
implantar i consolidar una nova via 
de dinamització del poble. 

El castell, la muntanya de sal i el 
nucli antic han estat fins ara els 
centres d’activitat econòmica i 
cultural que han servit d’element 
d’atracció turística, però des de 
Cardona integral es vol mostrar 
i potenciar la resta de recursos 
disponibles del poble. L’entorn 
natural que envolta Cardona té 
unes característiques que el doten 
d’un gran potencial, amb una gran 
quantitat de camins i rutes properes 
a la zona urbana, fet que permet 
aprofitar-los per incorporar-los a 
l’activitat física diària. 

El Projecte pretén millorar 
aquestes zones per 
afavorir-ne l’ús i així fomentar 
la pràctica de l’exercici físic 
en el seu entorn natural, 
que té, a més, un gran valor 
cultural i històric. 



PROJECTES
PROGRAMA
HEALTHY 
COMMUNITIES
SITUACIÓ DE PARTIDA 
Les malalties cardiovasculars són la 
primera causa de mortalitat al món. 
No és només important l’obesitat 
- principal factor de risc 
cardiovascular tant en adults com 
en edat infantil -, sinó la proliferació 
d’hàbits de vida inadequats entre 
la població, cosa que augmenta el 
nombre de malalts cardiovasculars 
any rere any. 

Tot això, unit a una major esperança 
de vida gràcies a la medicina més 
avançada i a les noves tecnologies, 
està provocant una càrrega social 
i econòmica insostenible per a la 
nostra societat.

Els experts coincideixen 
que l’única manera d’evitar 
l’extensió d’aquestes 
malalties és un canvi en 
l’estil de vida de la població 
i una conscienciació sobre la 
necessitat de promoure els 
hàbits saludables.

EL REPTE PENDENT

Si bé Espanya ha assolit una de 
les esperances de vida més alta 
del món (82,1 anys), altres països 
del nostre entorn ens avantatgen 
en l’esperança de vida amb bona 
salut (a Espanya 61,5 anys en 
homes i 59,4 en dones). (2)

La Societat del segle XXI té 
pendent un repte: abordar el 

canvi de prevalença de les 
malalties transmissibles a les no 
transmissibles, conseqüència de la 
transició demogràfica i la transició 
epidemiològica. 

Les condicions cròniques de salut 
suposen el 86% de les morts i el 
77% de la càrrega de malaltia a 
la regió europea de l’OMS i són 
la principal causa de mortalitat i 
morbiditat prevenibles. Tot i que la 
mortalitat per aquestes malalties 
descendeix progressivament, la 
càrrega de malaltia que produeixen 
va en augment.

Les principals causes de la càrrega 
de malaltia, tant a nivell mundial 
com en el nostre entorn, tenen 
uns determinants i factors de risc 
comuns. Abordar-los de forma 
conjunta i integradora millora 
tant l’impacte de les accions de 
promoció i prevenció com la seva 
eficiència. (3,4,5)

(1) Institute of Medicine. Promoting Cardiovascular Health in 
the Developing World: A Critical Challenge to Achieve Global 
Health. (IOM), Washington, DC, 2010).

(2) Estratègia de Promoció de la Salut i prevenció en el SNS. 
Ministeri de Sanitat ...)

(3) Health 2020 – A European policy framework supporting 
action across government and society for health and well-
being (EUR/RC62/9). Copenhagen, WHO Regional Office for 
Europe, 2012

(4) Political Declaration of the High-level Meeting of the General 
Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable 
Disease, 19-20 Sept 2011. New York, NY, United Nations, 2011 
(DocA/66/L.1;)

(5) Resolució 66/288 de l’Assemblea General de les Nacions 
Unides. Projecte de pla d’acció per a la prevenció i control de 
les malalties no transmissibles 2013-2020.



Determinants de Salut
Importància del factor en la salut

Salut

Sistema
Sanitari

Estil
de Vida

Medi
Ambient

Biologia 
Humana

QUÈ ÉS UNA CIUTAT 
SALUDABLE?

Una ciutat saludable és aquella que 
dóna una alta prioritat a la salut en 
totes les seves actuacions. Està 
viva i ofereix als habitants espais 
saludables d’ús individual i col-
lectiu dins d’un entorn físic, social, 
ambiental i cultural.

El concepte de salut que es treballa 
en una ciutat saludable és una 
mica més ampli que l’absència de 
malaltia o l’activitat curativa dels 
serveis sanitaris: pot crear-se si 
l’entorn on vivim ens facilita estils 
de vida més sans.

Una ciutat saludable ha de 
contemplar tots i cadascun 
dels determinants de salut que 
defineixen la salut de forma 
holística: la prevenció de malalties, 
millorar la salut de tots els grups 
d’edat, la creació d’entorns físics 
i socials que promoguin la salut, 
promoure la qualitat de vida, el 
desenvolupament saludable i 
la promoció de comportaments 
saludables en totes les etapes de 
la vida.

Healthy
Communities



HEALTHY COMMUNITIES: 
UN NOU PROGRAMA 
D’INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA ORIENTAT A 
CONVERTIR CARDONA EN 
CIUTAT SALUDABLE.

La Fundació SHE, presidida pel 
Dr. Valentí Fuster, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Cardona posa en marxa el primer 
pilot de Healthy Communities 
a Cardona, una intervenció de 
promoció de la salut basada en 
evidències científiques i dirigides a 
promoure el canvi de conducta.

Convertir Cardona en una 
vila en la qual els individus, 
famílies i comunitats 
incrementin el seu potencial 
de salut i benestar i en la 
qual es treballi per la salut 
cardiovascular és una 
tasca de tots. Una visió que 
comparteixen l’Ajuntament de 
Cardona i la Fundació SHE.

Aquest projecte pretén: 

1. Promoure qualitat de vida, 
desenvolupament saludable i estils 
de vida saludable al llarg de totes 
les etapes de la vida.

2. Crear un ambient físic 
(urbanisme saludable) i social que 
promogui una bona salut per a 
tothom.

I té com a objectius: 

1. Fomentar la pràctica de vida 
activa i activitat física saludable. 

2. Millorar els hàbits alimentaris. 

3. Reduir el consum de tabac. 

4. Promoure un envelliment actiu i 
saludable en població major.

5. Promoció de la salut integral a 
través del control dels factors de 
risc. Fomentar la salut integral i el 
desenvolupament sostenible.

I tot ho farem: 

• Facilitant informació i suport 
rellevant i de qualitat a la ciutadania 
perquè pugui modificar els seus 
estils de vida 

• Millorant l’entorn dels ciutadans 
de Cardona perquè possibilitin 
estils de vida més saludable 
- (on viuen i/o treballen) 

• Implicant a tota la societat en el 
desenvolupament de l’estratègia

HEALTHY COMMUNITIES proposa el desenvolupament progressiu d’intervencions, 
cadascuna de les quals ha d’integrar els tres eixos.

Healthy 
Communities

Qui?
On?

Què?

El programa Healthy Comunities 
proposa el desenvolupament 
progressiu d’intervencions o 
activitats, cadascuna de les quals 
haurà d’integrar tres eixos: 
Qui, On i Què. 

Aquestes intervencions s’haurien 
d’aplicar al llarg de tot el cicle 
vital i s’aborden per entorns. Això 
implica actuar en els àmbits on 
les persones desenvolupen la 
seva vida diària (sanitari, escolar, 
comunitari...).



Àmbits que tinguin un enfocament 
poblacional, amb independència 
del nivell de risc; que tinguin un 
enfocament positiu i potenciïn els 
factors protectors de la salut, que 
adoptin un enfocament integral, 
referit a la consideració conjunta 
dels factors determinants per 
a la prevenció de les malalties 
cròniques i la discapacitat 
(alimentació, activitat física, consum 
de risc d’alcohol, tabac, benestar 
emocional entre altres).

Es duran a terme activitats 
adreçades a diferents grups de 
població, defi nits en funció de 
l’edat i adaptats a les necessitats 
de cada cas. 

Nens, adolescents, adults i grans 
podran participar en diverses 
activitats dirigides, amb especial 
focus en els requeriments de cada 
grup i localitzades en diferents 
ambients de la vila de Cardona.

Un projecte marcat per 
l’estratègia internacional

El projecte, que segueix l’estratègia 
marcada pels organismes 
internacionals, té prevista una 
durada de tres anys - s’inicia el 
juliol de 2014 i fi nalitza el juliol 
2017. 

És en aquest període de temps en 
què es duen a terme les activitats 
que comprenen la intervenció i 
que van encaminades a millorar 
els hàbits de vida i la salut dels 

ciutadans de Cardona.
Tant Healthy People 2020 als 
EUA, Horizon 2020 de la Comissió 
Europea com l’Estratègia de 
Promoció de la Salut i Prevenció 
en el Sistema Nacional de Salut 
del Ministeri de Sanitat Espanyol i 
el Pla de Salut Interdepartamental 
de Salut Pública (PINSAP) de la 
Generalitat de Catalunya marquen 
l’any 2020 com a horitzó per assolir 
diversos objectius de promoció de 
salut i prevenció de malaltia.

El repte i l’oportunitat és 
evitar malalties que es poden 
prevenir, mantenir la gent gran 
activa i independent durant 
més temps i donar suport al 
desenvolupament de noves 
intervencions.

Com sabem l’efecte de la 
intervenció en la salut? 
Com en qualsevol altre 
projecte d’intervenció, Healthy 
Communities requereix un rigorós 
procés d’avaluació. Previ a l’inici 
de la intervenció s’analitzen en 
profunditat les dades específi ques 
relatives als objectius del programa 
(enquestes i estudis de caràcter 
local, autonòmic i estatal). 

D’altra banda, es generaran 
noves dades a partir de les 
enquestes que es realitzaran 
a aproximadament 1000 
habitants de Cardona 

abans de l’inici de la intervenció, 
en fi nalitzar cada any i a la fi  del 
programa.
Aquesta tasca requèreix de la col.
laboració de tots els ciutadans i 
ciutadanes de la vila.

Qui pot participar?
Aquest programa de salut 
comunitària està dirigit als 
ciutadans de la vila de Cardona i 
pretén contribuir a millorar els seus 
hàbits i rutines de vida. 
Tots els ciutadans, 
independentment de l’edat i 
condició, es poden benefi ciar de 
les intervencions del Programa 
Healthy Communities i participar 
en les activitats que es duguin 
a terme durant els tres anys de 
durada del programa.

Des del mes de setembre, 
la Fundació SHE posarà en 
marxa un curs de capacitació 
perquè diverses persones de 
la vila, vinculades al món de 
la salut, es puguin implicar 
en el procés de canvi dels 
ciutadans, a partir dels 
recursos i eines necessàries.  

A qui implica Healthy Communities?

Dinaminitzadors
/ Promotors

Comunitat
Científi caOpinió Pública

Públic intern

Empreses
Administració Pública

Comunitat Cardona
Mitjans de comunicació

Partits Polítics

Donnors

Healthy Communities Cardona



 L’ÈXIT DE CARDONA INTEGRAL 
DEPÈN DE L’ACTITUD DELS 

CIUTADANS DE LA VILA. 
ENTUSIASME, ESPERIT POSITIU, 

COMPLICITAT I TREBALL SÓN 
NECESSARIS PER ACONSEGUIR UN 

MODEL DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIU ENCAMINAT A MILLORAR 
LA SALUT I QUALITAT DE VIDA 

DELS CARDONINS. 



 L’ÈXIT DE CARDONA INTEGRAL 
DEPÈN DE L’ACTITUD DELS 

CIUTADANS DE LA VILA. 
ENTUSIASME, ESPERIT POSITIU, 

COMPLICITAT I TREBALL SÓN 
NECESSARIS PER ACONSEGUIR UN 

MODEL DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIU ENCAMINAT A MILLORAR 
LA SALUT I QUALITAT DE VIDA 

DELS CARDONINS. 
DR. VALENTÍ FUSTER



RUTES
RUTES SALUDABLES

La Fundació SHE i l’Ajuntament 
de Cardona estan treballant 
en l’adequació d’una xarxa de 
rutes saludables, connectades 
entre si, amb un doble objectiu: 
promocionar la salut i fomentar 
la cohesió social de la població 
de Cardona. 

L’OMS (Organització Mundial 
de la Salut) recomana, en 
adults, un mínim de 30 minuts 
d’activitat física diària

 
Les Rutes Saludables són itineraris 
encaminats a promoure l’adquisició 
d’hàbits saludables a partir de 
l’habilitació dels espais i entorns i 
de la divulgació, mitjançant plafons 
informatius i altres eines que 
afavoreixin la vida activa. 

Aquestes s’adaptaran per garantir 
l’accessibilitat des usuaris i s’hi 
inclouran els elements motivadors 
o activadors necessaris per fer-les 
més atractives i adaptar-les al tipus 
d’usuari a qui van dirigides. 

 
Per altra banda, el fet de trobar-
se en un paisatge únic fa 
indispensable que es treballi també 
el seu entorn per tal que el camí 
resulti atractiu, harmònic i estigui 
totalment integrat en el paisatge.

PARC URBÀ DE SALUT

Al parc del Camí Nou s’hi instal·larà 
un Parc Urbà de Salut, un conjunt 
d’aparells que formen un circuit 
dissenyat per realitzar exercici físic 
moderat. Té com a objectiu la salut 
i no el rendiment esportiu. 

Els aparells que formen aquest 
parc  estan enfocats a realitzar un 
treball de prevenció, millora i/o 
manteniment dels moviments  

necessaris per a les activitats de 
la vida diària per així millorar la 
qualitat de vida de les persones.

Del seu disseny, se n’ha encarregat 
una comissió multidisciplinària 
d’experts per tal de garantir 
la seguretat, l’accessibilitat i 
la idoneïtat dels aparells i dels 
exercicis que s’hi realitzen, així com 
un treball homogeni de tot el cos.  

PROJECTES



Itinerari blau
Plaça de la Fira

 
Carrer de la Fira

Carrer de la Fonteta 

Volta al Camí Nou 

Carrer del Rastrillo 

Pavelló 

Carrer Santa Eulàlia 
 

Carretera de la Mina 
 

Mirador de la Muntanya 
de Sal 

 
Plaça de la Fira

Dificultat: lleuger
Distància: 5200m

Itinerari verd
Plaça de la Fira 

 
Placeta de Sant Jaume 

 
Mirador del Castell 

 
Passeig Mossèn Joan Riba 

 
Camí de la Mare de La Font 

 
Corriol bosquet 

 
Torre del Baró de Meer 

 
Plaça de la Fira

Dificultat: moderat
Distància: 4000m

Itinerari groc
Plaça de la Fira 

 
Carrer de la Fira 

 
Carrer de la Fonteta 

 
Volta al Camí Nou 

 
Pare Etern 

Torre del Botxí 
 

Portal de Graells 
 

Torre Groga 
 

Porxu de l’Oruga 
 

Camí de la Mare de la Font 
 

Corriol bosquet 
 

Camí de les Colònies 
dels Arquers 

 
Mirador de la Muntanya de Sal 

 
Carretera de la Mina 

  
Plaça de la Fira

Dificultat: intens
Distància: 7978m

Itinerari marró
Plaça de la Fira

 
Volta al Camí Nou 

Pare Etern 
 

Torre del Botxí
 

Portal de Graells 
 

Torre Groga 
 

Camí dels Nyítols
 

Porxu de l’Oruga 
 

Camí de la Mare de la Font 
 

Corriol bosquet 
 

Vilar Rural 
 

Bosc de Tresserres 
 

Camí sobre la Vall Salina
 

Mirador de la Muntanya de Sal 
 

Carretera de la Mina 

Plaça de la Fira
 

Dificultat: intens
Distància: 12719m

ITINERARIS RECOMANATS

Tot i que una de les característiques de les xarxes de rutes és que cadascú les segueix de la manera que vol, des de 
Cardona Integral es recomanaran quatre itineraris que corresponen a distàncies i desnivells de dificultat diferents:



CAMP 
VIDA ACTIVA

ESPAI DE VIDA ACTIVA

La ciutat, com a lloc de 
convivència, oci i treball, constitueix 
un entorn ideal per promoure hàbits 
de vida saludables. 

La promoció d’hàbits de vida 
saludables, centrats en una vida 
físicament activa i una alimentació 
equilibrada, ha de ser una prioritat 
per a la nostra societat, ateses les 
repercussions negatives que, per 
a la salut pública, estan provocant 
els canvis en els estils de vida, 
en els quals predomina la vida 
sedentària, la mala alimentació i 
l’augment de l’estrès. 

En aquest sentit i a fi d’afavorir la 
pràctica regular d’exercici físic, 
adaptat a les necessitats i condició 
de vida de cada persona, el proper 
mes de setembre s’iniciaran les 
obres del que serà el nou Espai de 
Vida Activa de Cardona, situat on 
actualment es troba el camp 
de futbol. 

El projecte contempla la renovació 
completa de les instal·lacions 
actuals i incorpora nous elements 
esportius i d’equipament, posant 
a l’abast del ciutadà els recursos 
necessaris per a la pràctica 
esportiva i posiciona Cardona com 
a punt de trobada de competicions 
esportives d’alt nivell.

PROJECTES





LES NOVES 
INSTAL·LACIONS 
Accessibles, visibles i amb un ambient acollidor

Salut Social · Hàbits de vida saludables · Activitats en família

Salut Física · Competicions esportives · Adquisició d’aptituds d’activitat física

Salut Mental · Nutrició · Wellness



ZONA 
SOCIAL
• Sales polivalents
• Graderia i terrasses
• Bar/Cafeteria
• Zona d’ombres

ZONA 
ESPORTIVA
* “Aquestes imatges corresponen 
al projecte de les instal·lacions 
totalment acabades. En la fase 
que es contempla pels propers 2 
anys es garantirà que el terreny de 
joc, les instal·lacions esportives, la  
il·luminació i els vestuaris estiguin 
disponibles. Més endavant es 
completarà amb els equipaments 
complementaris que apareixen a les 
imatges”



CARDONA 
I SALUT

Dia mundial
activitat física

Col·laboracions
amb Càritas

Programa Pacient
expert

CAP

Setmana
sense fum

Salut i escola

Amb Cardona Integral es vol 
promoure la imatge de Cardona 
com a municipi saludable. Viure a 
Cardona és viure en un municipi 
preocupat per la salut dels seus 
habitants: a través de les escoles, 
dels espais d’oci saludables i de les 
instal·lacions esportives. 

Tanmateix, Cardona fa molts anys 
que aposta per la salut, ja sigui 
des de programes impulsats pel 
Centre d’Atenció Primària, o bé 
amb l’esport i la participació en 
programes de salut. 

Des del CAP s’està treballant en 
diferents programes



Aiguagim i Natació
- Cursos de natació des de nens
de 3 anys a adults

- Aiguagim

- Fa 4 anys que es duu a terme

Gimnàstica dolça
- Aquesta és la tercera temporada

- Gimàstica per a gent de la tercera
edat al Casal d’avis de la Coromina

Clubs esportius
- Campionats i tornejos de patinatge, 
bàsquet, futbol, futbol sala...

- Els Clubs esportius de Cardona
mobilitzen unes 500 persones

Marxes anuals
- Marxa popular

- Caminades en familia

- Marxa del setge

- Caminades dia mundial de
l’activitat física

Casal multiesportiu
- Hi participen fi ns a 160 nens

- Fa 9 anys que es duu a terme
Cros de Cardona
- Es celebra a fi nals de març
des del 2012

- Dues curses, una de 10km.
i una altra de 16km.

- Organitza el Club esportiu Fondistes
de Cardona amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Cardona, la
Penya ciclista Mundo i el Consell
esportiu del Bages

Pedalades
- Pedalada popular al setembre,
organitzada pel Club de Fondistes
i l’Ajuntament de Cardona

- Pedalada del Setge,
organitzada per Club BTT Salí

Recentment, en el marc del dia 
mundial de l’activitat física es va 
organitzar una doble caminada 
popular, una per a pacients amb 
mobilitat reduïda i per als més 
petits, i una altra de 2,5 km en 
què van participar 600 persones 
(escoles, residència d’avis...).
 
Dins de la setmana sense fum 
que des de fa 15 anys es celebra 
l’última setmana de juny per 
sensibilitzar la població de la 
importància que suposa, per a la 
salut i el benestar de les persones, 
deixar de fumar, aquest any es va 
fer un concurs entre els alumnes 
d’ESO i batxillerat, en què havien 
d’escriure una carta dirigida als 
fumadors o bé dissenyar un 
logo, per tal d’obrir el ventall a la 
implicació de més persones en 
projectes de salut.
 
Les col·laboracions amb Càritas 
parroquial, importants per a un 
sector que d’altra banda podria 
quedar fora de la salut comunitària, 
inclouen xerrades de formació a 
persones que reben ajuts d’aquesta 
entitat sobre salut reproductiva, 
alimentació saludable, etc. 
També, la pràctica de l’esport 
està estretament lligada als 
benefi cis que comporta per a la 
salut. L’esport sempre ha format 
part de la vila de Cardona amb 
clubs esportius d’importància 
però en els darrers anys hi ha 
hagut un augment d’aquest tipus 
d’activitats. Amb el projecte 
Cardona Integral s’incrementarà la 
consciència sobre la salut i l’esport 
a la vila i s’oferiran nous espais que 
en facilitaran la pràctica. 



ENTREVISTES

David Babià. 
President de l’AV (Associació de 
Veïns) i vocal de la UBIC (Unió 
de Botiguers de Cardona)

Em sembla que és un projecte molt 
engrescador per a tothom i que 
benefi ciarà tant els habitants com el 
comerç i les empreses, tot el poble.
L’entitat està oberta a col·laborar 
en tots els actes que s’organitzin i 
que estiguin al nostre abast, com 
sempre hem fet. Recentment, des 
de l’AV, hem organitzat la primera 
edició de “Posa color al teu balcó” 
amb la intenció que Cardona llueixi 
més a la primavera.

Joan Tomàs. 
President del CF Cardona

El projecte ens benefi ciarà molt 
com a entitat, perquè som un dels 
clubs amb menys jugadors de la 
comarca, i si tenim instal·lacions 
noves, amb camp de gespa, 
pensem que podem incrementar 
en un 20% el nombre de jugadors. 
Al primer equip hi ha jugadors de 
qualitat que se’n van a jugar a fora
i que intentarem repescar amb el 
nou camp.
La nostra entitat intentarà explicar 
bé el projecte a tota la canalla, 
explicant-los la necessitat de 
portar una vida sana, amb pràctica 
d’esport i alimentació. Per sort, 
amb els nens d’aquí Cardona 
és fàcil perquè ja participen en 
programes de salut a les escoles i 
ja saben de què va.

Jesús Ratera. 
President d’El Traspunt

El projecte és important per tot el 
que aportarà al poble, un nivell alt 
de projecció, un model de benestar 
que ens ajudarà a estar-hi encara 
més a gust del que ja hi estem.
La part d’esdeveniments és el que 
més ens afecta al grup de teatre. Si 
al fi nal s’acaba concretant un espai 
de convencions, això ens donaria la 
possibilitat de poder disposar
d’espais amplis per poder fer 
espectacles centenaris com “Els 
Pastorets” que ara hem
de fer en petit format, o per poder 
fer obres teatrals de més gran 
format i projecció.
Com a entitat, el projecte té la 
nostra oferta de col·laboració per 
tal de poder mantenir un local 
d’aquesta dimensió i, en la mesura 
que nosaltres puguem, invertir en el
manteniment.

QUÈ REPRESENTARÀ CARDONA 
INTEGRAL PEL POBLE I DE QUINA 
MANERA CREUS QUE LA TEVA
ENTITAT POT CONTRIBUIR-HI?



Anna Juberó. 
Representant de l’AMPA CEIP 
Joan de Palà

En general crec que suposarà
un benestar per a tothom,
qualsevol iniciativa que estigui 
relacionada amb la salut i l’esport 
ens afavoreix a tots.
Com a Escola Verda que som,
les iniciatives de la Fundació SHE 
lliguen molt bé amb la nostra escola, 
que fi ns i tot disposa d’un hort.
Actualment ja col·laborem amb la 
iniciativa de fruita a l’escola, en què 
nens que mai no menjarien fruita 
en mengen per esmorzar. També 
participem en la Setmana de la
Salut, amb el Cardio i les 
caminades en família. Com a 
entitat, són activitats que valorem 
molt positivament, és molt bo per 
a les escoles i per a les famílies 
ja que s’hi implica tothom. Estem 
disposats a col·laborar en qualsevol 
aposta en aquest sentit.

Assumpte Vila.
Esportista local (corredora)

El projecte em sembla molt bo per 
al poble. Tot el que sigui implicar i 
animar més gent a practicar esport 
i portar una vida saludable em 
sembla molt bé. Si hi ha elements
d’atletisme inclosos al projecte, 
es podria afavorir la pràctica de 
l’esport i la inclusió d’un parc 
urbà de salut serà molt bo per als 

esportistes, perquè fi ns ara no hi 
havia cap lloc on els corredors 
poguéssim practicar sèries o 
poguéssim fer estiraments.

Actualment ja col·laboro en el Cros 
escolar que es fa cada any i també 
podria col·laborar en l’organització 
o assessorament de competicions 
esportives.

Ramon Vilajosana. 
President de l’Associació 
d’Empresaris

Em sembla un tema molt positiu, 
en aquests moments en què el 
paradigma econòmic és complicat. 
A Cardona tenim la sort de 
poder comptar amb uns actius 
importants, tant a nivell d’espais 
naturals i museístics com a nivell 
de persones de gran vàlua. La 
conjunció d’aquestes dues coses 
farà que Cardona pugui moure’s. 
Fer una marca diferenciada i que 
atragui els cardonins i els animi a 
moure’s després d’un temps que
va caure en letargia. Tot aquest 
projecte, amb la col·laboració de 
SHE i dels més petits, ha de servir 
per crear, il·lusionar i tirar endavant 
els projectes. Si s’aprofi ta bé té 
moltes possibilitats. És difícil saber 
l’abast que tindrà, però simplement 
a efectes de remoure la motivació ja 
és molt important.

Com a Associació, hi haurà molta 
gent involucrada en el projecte; 
precisament vam néixer amb 
l’objectiu de motivar la gent a 
tirar endavant els seus projectes. 
Nosaltres tenim recursos limitats, 
però el projecte tindrà tot el nostre 
suport i segur que trobarem 
punts per poder col·laborar 
dins d’aquests actius i mirar de 
potenciar-ho.

Valentí Farràs. 
President de GORAL

És un projecte innovador, una 
bona oportunitat per a Cardona 
que incideix en la salut i la qualitat 
de vida de les persones residents 
i visitants, en la projecció positiva 
de la marca Cardona i també en 
l’obertura de possibilitats en el 
camp de l’emprenedoria. En aquest 
sentit, Cardona Integral és un repte, 
serà un catalitzador i un facilitador 
d’iniciatives.
Com a associació, Goral treballarà 
per aportar projectes que sumin 
potencial i oportunitats a
Cardona Integral.



PROJECTE 
GESTAT
EN EL TEMPS
19/1/2009 
Presentació d’un programa per fomentar 
els hàbits de vida saludable a Cardona 
impulsat per el doctor Valentí Fuster i la 
Fundació Alicia al saló de sessions de 
l’Ajuntament de Cardona. 

30/7/2010 
Primera jornada SHE. 

13/4/2011 
Conferència “Alimentació i salut en l’edat 
infantil” en el marc del Programa SI al teatre 
Els Catòlics. 

16/4/2011 
Caminades en família. 
Les hortes de Cardona. 

7/2011 
Aposta ferma de l’Ajuntament de Cardona 
per la salut com a eina de promoció 
econòmica i social. 

29/7/2011 
Segona jornada SHE. Lipdub de la salut. 

25/11/2009 
Presentació a Cardona del programa SI! 
destinat a fomentar els hàbits de vida 
saludable, al teatre Els Catòlics. 



6/6/2014 
Firma del conveni marc.

14/3/2012 
Gala benèfica de la Fundació SHE on es 
van presentar el programes SI i Fifty/Fifty. 

20/7/2012 
Tercera Jornada SHE, Toquem el cel amb 
les mans. 

7/9/2012  
Pregó institucional del Dr. Valentí Fuster. 

7/4/2013 
Caminada en família.

27/7/2013 
Quarta Jornada SHE, Cardona un gran 
aparell digestiu. 

18/12/2013 
L’Ajuntament de Cardona i la Fundació 
SHE presenten el programa Cardona 
Integral. 

27/3/2012 
Cardona posa en marxa el programa 
Fifty/Fifty. 

4/2012 
Caminada en família. 

1/10/2011 
Presentació del lipdub de la salut de la 
Fundació SHE al teatre Els Catòlics. 

14-15/
1/2012 
Primera Jornada del cor. 
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