
INTRO-
DUCCIÓ
Des de fa uns mesos l’Ajuntament 
de Cardona i la Fundació SHE 
treballen en la posada en marxa de 
Cardona Integral, un projecte que 
pretén convertir Cardona en una 
Vila Saludable. 

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 donar-se suport 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 modifi cació d’hàbits.

Cardona Integral pretén ampliar 
l’àmbit d’actuació respecte de 
la salut. Es desenvoluparan 
activitats  culturals, turístiques, 
urbanístiques, educatives, etc. que 
requereixen del suport i iniciativa  
dels ciutadans. Totes elles 
treballaran per convertir Cardona 
en una Vila Saludable. 

HEALTHY COMMUNITIES
Un nou projecte d’intervenció 
comunitària
El projecte consta de tres eixos: 
els programes de salut, els 
esdeveniments i un nou model 
urbà. D’entre els programes de 
salut, com el Programa SI! o el 
Programa Fifty-Fifty ja presents a 
la vila, destaca la posada en marxa 
d’un nou projecte d’intervenció 
comunitària, el Programa Healthy 
Communities. Es tracta d’una 
intervenció de promoció de la salut 
basada en evidències científi ques 
i dirigides a generar el canvi de 
conducta de la població.

Objectiu: Fer de Cardona una 
vila saludable, on els individus, 
famílies i comunitats incrementin 
el seu potencial de salut i de 
benestar i on treballar per la salut 
cardiovascular sigui tasca de tots.

Healthy Communities té prevista 
una durada de tres anys (2014-
2017). Com qualsevol altre 
projecte d’intervenció, aquest 
també requereix un rigorós procés 
d’avaluació. L’equip científi c de 
la Fundació SHE compta ja amb 
dades relatives als objectius del 
programa, procedents d’enquestes 
i estudis de caràcter local, 
autonòmic i estatal. Aquesta 
informació no és sufi cient, ja 

que és necessari generar noves 
dades, a l’inici de la intervenció, 
en fi nalitzar cada any i a la fi  del 
programa, l’any 2017. 

Healthy
Communities

CARDONINS
I CARDONINES, 
NECESSITEM LA 
VOSTRA AJUDA!
DURANT ELS MESOS D’OCTUBRE 
I NOVEMBRE L’EQUIP DE LA 
FUNDACIÓ SHE REALITZARÀ
APROXIMADAMENT 1000 
ENTREVISTES TELEFÒNIQUES 
ENTRE ELS HABITANTS DE LA 
VILA. AQUESTA TASCA
REQUEREIX DE LA 
COL·LABORACIÓ DE TOTS
ELS CIUTADANS I CIUTADANES 
DE LA VILA.



RUTES I CAMP
DE VIDA ACTIVA
LES RUTES SALUDABLES
Durant els mesos d’estiu, l’equip de 
Cardona Integral ha estat treballant 
en la concreció dels  aspectes 
tècnics relacionats amb la correcta 
adequació de les rutes i en la 
defi nició dels continguts d’hàbits 
saludables i de les propostes 
d’exercici físic que incorporaran
els plafons informatius. 

A tota la xarxa de rutes s’han
defi nit els punts exactes que 
requereixen algun tipus de 
senyalització com poden ser 
fi tes, banderoles o indicadors de 
distància i de lloc. Respecte als 
senyals, s’ha concretat l’estructura, 
els materials, les mides, el 
muntatge i la col·locació. 

Pel que fa a la ruta del Camí Nou, 
s’hi han fet diverses proves per 
avaluar les condicions de 
duresa del sòl (tutut, sauló, 

sauló sòlid...), les diferents 
possibilitats d’encintats (pedra 
natural, formigó tintat, formigó
amb pedres encastades...), de
murs, de vegetació, de barana
i d’enllumenat.

Finalment s’ha fet la tria dels 
elements que compondran el parc 
urbà de salut amb el doble objectiu 
d’afavorir la mobilitat articular i 
l’entrenament cardiovascular.

CAMP DE VIDA ACTIVA
Des del mes d’agost s’està
utilitzant el camp de futbol de la 
Coromina per als entrenaments i les 
competicions dels diferents equips.

El projecte executiu ja ha estat 
presentat a l’Ajuntament i s’està 
ultimant el calendari per començar 
les obres.    

PROMOTORS 
DE SALUT
ELS PROMOTORS DE 
SALUT TENEN UN PAPER 
FONAMENTAL EN LA TASCA 
DE CONVERTIR CARDONA 
EN CIUTAT SALUDABLE

El passat 30 de juliol, l’equip de 
Healthy Communities va presentar 
el curs de “Capacitació de 
promotors de salut”. La seva
fi nalitat és capacitar les 25 persones
que ja han iniciat la primera edició
del curs perquè assumeixin el rol
de promotor de la salut. Aquest 
rol implica formar-los en els 

coneixements i habilitats que 
els permetin ajudar els seus 
conciutadans a adquirir estils
de vida saludables, potenciant
les seves habilitats de comunicació 
i donant-los les eines per 
preguntar, escoltar activament i 
empatitzar o reforçar.

En defi nitiva, ajudar que els 
ciutadans i ciutadanes de Cardona 
prenguin consciència de la seva 
salut, els puguin oferir suport 
i fomentin accions socials que 
repercuteixin positivament en la 
salut de les persones.

“AQUEST CURS M’APORTARÀ 
UNS CONEIXEMENTS, UNES 
HABILITATS I UNES EINES 
PER PODER AJUDAR LA 
COMUNITAT.”

“AMB ELS CONEIXEMENTS 
QUE ADQUIRIM EN AQUEST 
CURS ACONSEGUIREM 
TRANSMETRE DE MANERA 
ENTENEDORA TOT EL QUE 
ESTEM APRENENT. D’AQUESTA 
MANERA PODREM AJUDAR QUI 
ENS ENVOLTA PERQUÈ PORTI 
UNA VIDA MÉS SANA.”

“AQUEST CURS M’APORTARÀ “AQUEST CURS M’APORTARÀ 
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Inici obres Cami Nou.

Planells Camp de Vida Activa.



FUTBOLNET
A CARDONA
Aquest estiu s’ha estrenat una nova 
activitat al casal multiesportiu, el 
FutbolNet, un programa d’educació 
en valors a través del futbol creat 
per la Fundació FC Barcelona. 
Aquesta activitat és part del 
projecte Cardona Integral, que 
permetrà el desenvolupament de la 
vila des del punt de vista de la salut 
des de tots els àmbits.

138 nens i nenes van participar al 
FutbolNet durant les cinc setmanes 
del casal multiesportiu, del 30 de 
juny a l’1 d’agost. Cada setmana els 
grups van treballar un valor: esforç, 
ambició, humilitat, respecte i treball 
en equip. Es van fer dues sessions 
per setmana per als tres grups 
d’edats que hi participaven, així 
com lliguetes on els protagonistes 
van ser els nens i nenes amb unes 
regles de jocs clares que es definien 
a l’inici de cada sessió. 

UNA NOVA EINA 
D’INTERVENCIÓ SOCIAL

FutbolNet segueix un mètode 
innovador que reeduca a través de 
l’esport i permet treballar amb grups 
de joves temes com la convivència, 
la discriminació, el gènere, etc. 

La clau de ‘FutbolNet’ és el diàleg. 
A través d’aquesta eina, els nens 
i nenes no només entren en una 

relació de respecte i enteniment 
mutu, sinó que també adquireixen 
confiança en si mateixos i sentit  
de la responsabilitat.

“NO SEMPRE GUANYA QUI 
MÉS GOLS MARCA, SINÓ 
QUI MILLOR PARTICIPA I 
ES COMPORTA DURANT EL 
PARTIT”.

El programa FutbolNet es va iniciar 
amb la formació dels nou monitors del 
casal multiesportiu el passat 25 de juny 
a les instal·lacions del FC Barcelona.

Des de l’any 2011 la filosofia 
FutbolNet combina la pràctica 
esportiva com a millora de la 
salut física d’infants i joves amb 
l’aprenentatge dels valors implícits, 
un major coneixement d’estils de vida 
saludable, una major  autoestima i 
un millor comportament, tant en el 
terreny de joc com en l’entorn familiar 
i la comunitat en general. 

“L’ARRIBADA DE FUTBOLNET 
AL CASAL MULTIESPORTIU 
DE CARDONA HA ESTAT UNA 
EXPERIÈNCIA EDUCATIVA 
TOTALMENT DIFERENT TANT 
PER A MONITORS I MONITORES 
COM PER A TOTS ELS 
PARTICIPANTS. L’ACTUACIÓ 
DELS EDUCADORS A L’HORA 
D’ORGANITZAR LES SESSIONS 
I COMPLIR AMB ELS CINC 
VALORS A TREBALLAR I LA 
PARTICIPACIÓ I LA INTERACCIÓ 
DELS TRES GRUPS D’ALUMNES 
HA ESTAT EXCEPCIONAL. 
PODER DONAR UN CAIRE 
IDEOLÒGIC ESPORTIU 
DIFERENT ALS NOSTRES NENS 
I NENES ÉS UNA EXPERIÈNCIA 
FONAMENTAL EN EL SEU 
DESENVOLUPAMENT.”

Joan Corominas - Tècnic 
d’esports de l’Ajuntament de 
Cardona



JORNADA
SHE
ELS INFANTS CARDONINS 
POSEN A PROVA LES SEVES 
EMOCIONS

Emocions tan bàsiques i alhora 
complexes com la por, la vergonya, 
la confiança i el respecte varen ser el 
fil conductor de la cinquena Jornada 
SHE, celebrada a Cardona durant 
el mes de juliol. Quatre-cents nens 
i nenes provinents dels diferents 
casals de la vila van participar en 
aquesta activitat, tot un clàssic de la 
temporada d’estiu i que tenia com 
a objectiu ensenyar a canalitzar les 
emocions de manera lúdica. 

Des dels inflables de la piscina 
municipal, on els infants posaven 
a prova la confiança, passant per 
un taller de bicicletes, que tenia per 
objectiu despertar-los la sorpresa, 
fins al foment de l’admiració al taller 
de Break Dance, l’activitat estrella 
de la jornada. 

LA GESTIÓ DE LES 
EMOCIONS

Des del Programa SI!, que es porta 
a terme a les escoles de Cardona, 
es dóna molta importància a les 
emocions. És molt important 

que els infants aconsegueixin 
identificar-les, però també que els 
pares els puguin acompanyar en 
el desenvolupament dels factors 
que els han de protegir davant de 
conductes de risc sobre la salut 
cardiovascular. I això el Programa 
SI! ho fa des de la promoció de 
l’autoestima, ensenyant a expressar 
les emocions i ajudant que els 
infants adquireixin llenguatge 
emocional.
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Imatges de la Jornada SHE 2014. Fotos: Josep Boixadera
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