
DARRERES 
NOVETATS
Cardona presenta les darreres 
novetats del projecte Cardona 
Integral 

L’alcalde de Cardona, Ferran 
Estruch, i el Dr. Valentí Fuster, 
president de la Fundació SHE, van 
presentar el passat 14 de febrer la 
darrera actualització del projecte 
Cardona Integral.  La presentació 
es va celebrar al teatre Els Catòlics 
i, entre altres, es va avançar als 
veïns i veïnes de Cardona el 
projecte del Cine Modern, les 
Rutes Saludables, el Camp de Vida 
Activa i un vídeo de presentació de 
les novetats de Cardona Integral. 

En l’acte de presentació, el 
Dr. Fuster va destacar “que el 
projecte Healthy Communities 
és un projecte científic que 
demostrarà que Cardona 
servirà com a model en un 
món en què la salut és la 
prioritat”. També va reiterar que 
“el projecte depèn de nosaltres, 
de la motivació i actitud dels 
ciutadans envers el projecte”. 

Seguidament, per part de la 
Fundació SHE van intervenir Isabel 
Carvajal, assessora pedagògica, 
Ramona Martínez, coordinadora 
general de programes, i Mingu 

Haro, coordinador pedagògic, 
que van explicar el programa 
científi c Healthy Communities i els 
diferents projectes i actuacions 
urbanístiques que ja s’estan duent 
a terme dins d’aquest marc. 
A continuació, el regidor de 
promoció econòmica, Josep 
Tristany, va presentar el nou centre 
de convencions que es farà al 
Cine Modern i va destacar que 
aquest centre “de ben segur 
que portarà riquesa al poble i 
dinamitzarà econòmicament la 
vila de Cardona.”

En l’acte de presentació, hi va 
intervenir també Pere Duran, 
responsable de Turisme Barcelona 
durant 17 anys, que va parlar
de la seva experiència en turisme 
de convencions i de la intenció
de  reproduir aquest model 
de turisme de congressos i 
desestacionat a Cardona. 

Per fi nalitzar l’acte, l’alcalde, Ferran 
Estruch, va agrair especialment al 
matrimoni Puig l’esforç que han 
fet per la seva important aportació 
econòmica que anirà destinada 
al nou centre de convencions i va 
ressaltar que “Cardona Integral ha 
deixat de ser ja un projecte i s’ha 
convertit en una realitat”. 

Prèviament a l’acte d’Els Catòlics 
es va celebrar una reunió de tots 
els grups municipals amb el Dr. 
Valentí Fuster al saló de sessions 
de l’Ajuntament. Després de la 
trobada es va procedir a signar el 
conveni de col·laboració amb la 
Fundació SHE per a la rehabilitació 
del Cine Modern. 



INFRA- 
ESTRUCTURES

RUTES SALUDABLES
Des del passat mes de setembre 
s’està treballant en la xarxa de 
rutes saludables, itineraris adreçats 
a intensificar la vida activa dels 
cardonins i cardonines i que forma 
part del projecte de transformació 
de Cardona en referència de salut. 

A data d’avui s’ha finalitzat 
pràcticament la primera fase 
del projecte, consistent en la 
rehabilitació completa del tram del 
camí Nou i en la senyalització de 
tots els recorreguts. 

El tram del camí Nou, el passeig 
més típic de Cardona, que comença 
al costat del pavelló i acaba al parc 
del mateix nom (camí Nou) té una 
distància aproximada d’un

kilòmetre, poca dificultat i està 
pensat perquè s’utilitzi per a 
tothom, grans i petits.

La intervenció més important ha 
estat l’adequació del ferm, que 
ja s’ha finalitzat. El vial s’ha cobert 
majoritàriament amb sauló de la 
zona de diferents granulometries. 
La barreja que s’ha escollit porta 
un 60% de sauló groller i un 40% 
de sauló fi, la qual cosa 
proporciona molt bones 
sensacions en caminar i més 
estabilitat que si s’hagués utilitzat 
únicament sauló fi. 
 
En els trams amb fort pendent, 
per evitar la formació de regueres, 
fangs i l’estancament de l’aigua, 
s’ha pavimentat el camí amb 
formigó tintat.

Durant l’obra, també s’han 
reconstruït els murs de contenció, 
s’han millorat les zones 
d’evacuació, s’han previst baranes 
en els punts on eren necessàries 
i s’ha incorporat il·luminació 
(xinxetes, leds i fanals, depenent del 
tram) que permetrà seguir el camí 
durant les hores de foscor.

A més, s’han netejat i conservat els 
bancs del recorregut i s’ha previst 
millorar-ne els accessos. 

Per fer el passeig més agradable 
i respectant la vegetació de la 
zona, es plantaran nous arbres i 
es cobriran amb matolls algunes 
zones. També s’està senyalitzant 
la ruta amb indicadors de direcció, 
fites de distància i indicadors de 
llocs singulars.   

Com ja hem dit en ocasions anteriors, el projecte Cardona Integral 
pretén ampliar l’àmbit d’actuació envers la salut. Hi caben activitats 
culturals, turístiques, urbanístiques o educatives, entre altres, que 
requereixen del suport i iniciativa dels ciutadans, però també 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 l’adequació de les Rutes Saludables i la rehabilitació 
del camp de futbol, que passarà a convertir-se en un Espai de Vida 
Activa disponible per a tots els cardonins i cardonines. A aquestes dues 
infraestructures, s’hi ha d’afegir la rehabilitació del Cine Modern, un nou 
espai que permetrà acollir convencions i congressos de primer nivell.



CAMP DE VIDA ACTIVA
El nou Camp de Vida Activa, un 
lloc de trobada concebut per poder 
practicar diferents esports i fer 
salut, s’ubicarà a l’espai on hi ha 
l’actual camp de futbol de Cardona. 

El projecte executiu, ja aprovat, 
s’executarà en tres fases. 

La primera, ja finalitzada, ha 
consistit a enderrocar les 
edificacions auxiliars al camp de 
futbol actual, la tanca, les grades, 
els vestidors soterrats, la pista de 
tenis i els serveis públics. Aquesta 
primera fase es va iniciar a finals de  
2014 i s’ha acabat a principis de 
febrer d’enguany.

La segona fase, també aprovada, 
contempla l’estabilització del 
terreny per tal de donar-li la 
consistència necessària perquè 
pugui suportar la nova estructura 
que s’hi ha d’edificar i es divideix 
en dos tipus d’actuacions, una, que 
consisteix a fixar els terrenys de 
l’angle sud-est del camp de futbol, 
al costat de la bòfia per la banda 
del Parc de la Muntanya de Sal, 
mitjançant pilots de formigó, i la 
segona, que requerirà consolidar 
els terrenys a l’àrea del camp. Les 
obres d’estabilització han començat 
a mitjan de març i es preveu que 
finalitzin a finals del mes de maig. 

La tercera i última fase serà la 
construcció de l’edifici d’accés a 
l’àrea esportiva i de l’àrea exterior 

de joc. A dia d’avui, s’estan preparant 
els plecs per a l’adjudicació de l’obra, 
també aprovada. 

L’edifici tindrà 4 vestidors 
principals i 2 d’auxiliars (per a 
competicions infantils), una sala 
polivalent on poder celebrar 
reunions, actes i d’altres activitats 
obertes al públic, la zona de bar, un 
magatzem i d’altres instal·lacions i 
serveis públics. 

L’àrea exterior de joc la 
compondran un camp de futbol 
reglamentari de gespa artificial i 
una pista d’escalfament perimetral 
de tartan. 

Als voltants de la nova instal·lació 
s’ampliarà l’actual carretera i 
s’urbanitzarà el passeig de la 
carretera de la Mina, amb la qual 
cosa es guanyarà més espai púbic. 
A més, hi ha prevista l’adequació 
d’una zona d’aparcaments.   



CINE MODERN
Cardona Integral fa una aposta 
decidida per posicionar la vila en el 
mercat de la Salut, vida saludable 
i l’activitat física. Una via cabdal 
en aquest impuls és la celebració 
a Cardona de convencions 
i meetings, així com altres 
esdeveniments científics.

El projecte de recuperació del Cine 
Modern permetrà celebrar diverses 
activitats al llarg de l’any i, a més, 
les noves instal·lacions obriran 
la porta a que altres activitats 
artístiques i espectacles culturals, 
tant de petit com de gran format, 
es puguin representar a Cardona, 
la qual cosa tindrà un gran efecte 
en l’economia de la vila. 

Segons va explicar el Dr. Fuster 
en la presentació del passat 14 
de febrer al teatre Els Catòlics,  
“esperem que ja l’any que ve 
puguem fer aquí la primera 
convenció de tipus educacional 
per a gent jove europea, on 
podrien venir unes 500 o 600 
persones d’Espanya i d’Europa 
per participar en programes 
d’educació que normalment els 
faig arreu, però que ara ja hem 
de començar a fer-los aquí.”

Per tal de convertir el Cine Modern 
en un centre de convencions 
d’abast internacional, l’Ajuntament 
de Cardona, amb l’acord de totes 
les forces polítiques, ha decidit 
adquirir el local que comptarà 

amb l’aportació de finançament 
públicoprivat, tant pel que fa a 
la seva adquisició com a la seva 
remodelació. 

Gestió del nou centre de 
convencions
Cardona ja fa uns anys que 
disposa d’un ens de gestió cultural 
i turístic, la Fundació Cardona 
Històrica, i per aquest motiu s’ha 
cregut convenient no crear una 
nova entitat de direcció, sinó 
modificar l’actual estructura de 
manera que aquest ens pugui 
gestionar el nou centre de 
convencions amb les màximes 
garanties. 

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament 
de Cardona, amb l’acord de 
totes les forces polítiques, ha 
decidit modificar els actuals 
estatuts de la Fundació Cardona 
Històrica per tal d’obrir el patronat 
a administracions públiques 
superiors, entitats o patrons privats 
seguint el model d’èxit de Turisme 
Barcelona, amb l’assessorament 
de Pere Duran, que va estar al 
capdavant del Patronat de Turisme 
de Barcelona durant 17 anys. 

La recuperació del Cine Modern 
permetrà assolir la creació d’un 
centre de convencions al municipi. 
L’edifici, que va ser reformat l’any 
1946 per l’arquitecte Antoni Pons, 
destaca per diversos factors entre 
els quals hi ha la seva ubicació, 
configuració, estructura i capacitat, 
a banda del valor arquitectònic, 

històric i social  de l’edifici, com a 
element associat a la cultura i com 
a antic cinema i teatre del municipi. 

ES PREVEU QUE EN ELS 
TRES PRIMERS ANYS 
ES GENERARAN UNS 
INGRESSOS DIRECTES, 
INDIRECTES I INDUÏTS 
DE MÉS DE 3,2 MILIONS 
D’EUROS MITJANÇANT 
L’ADEQUACIÓ DEL TEATRE, 
ELS COSTOS DELS 
ESDEVENIMENTS I LA 
DESPESA ESTIMADA PER 
PART DELS ASSISTENTS. 
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ARRENCA ACCIÓ 
GLOBAL CIUTADANA

L’Acció Global Ciutadana és 
una de les accions del projecte 
d’Intervenció Comunitària 
Intercultural (ICI) que l’Obra Social 
“La Caixa” duu a terme junt amb 
l’Ajuntament de Cardona i la 
Fundació SHE. Aquest projecte 
pretén promoure la convivència i 
interculturalitat al municipi. 

L’acció, que és una integració de 
diverses activitats que sorgeixen 
d’un procés creatiu i participatiu, 
és global perquè mobilitza a tota 
la comunitat i és ciutadana perquè 
afavoreix les trobades entre els 
tres actors principals,en aquest 
cas, administració, ciutadania i 
recursos tècnics. L’equip impulsor 
de l’Acció Global Ciutadana 2015 
està format per Càritas, Creu Roja,  
Bruixes de Cardona, la Mandraga, 
els geganters de la Coromina, 
Àngel Sánchez, Bernat Padró i la 

Fundació SHE juntament amb la 
regidora de Participació Ciutadana i 
Entitats, Maite Barrera, i tècnics de 
l’Ajuntament i dels Serveis Socials.
L’Acció Global Ciutadana neix en 
aquesta primera edició sota el nom 
d’“AnoDRACardona” una dansa 
mitològica on hi seran presents 
l’acrobàcia, els timbals, la dansa, 
el foc... i formarà part de l’acte de 
clausura de la Fira Medieval que se 
celebrarà el primer cap de setmana 
de juny. 

Amb l’objectiu de poder preparar 
i crear la nova dansa s’han dut 
a terme un seguit de tallers 
d’acrobàcia, màgia còmica, 
laboratori de dansa, malabars, 
percussió i xanques, que han 
comptat amb la presència de 
professors qualificats i de prestigi 
en el món del circ i en activitats 
de lleure. Paral.lelament, també 

s’ha dut a terme un taller per 
confeccionar alguns dels vestits de 
l’espectacle amb un grup de dones 
que participen al taller de costura 
de Càritas. 

La jornada final del curs es farà el 
proper 25 d’abril (Jornada de l’AGC) 
coincidint amb la Fira d’Entitats. 
Tots els tallers es celebraran 
al carrer i qualsevol persona 
interessada hi podrà participar.

Foundation
for Science, Health
and Education

Ajuntament 
de Cardona



Anna M. Sala Villaró
Assoc. de Veïns, Grallers, Assoc. De mare a mare

Cecilia De Sagarra Hernández
Instructora al Dinàmic, Daina i Casal de la gent 
gran

David Cubilla Pérez
Aliguers, geganter, Bruixes de Cardona, El 
Traspunt

Domènec Nogués Clusellas
Centre Excursionista

Elena Company Costa
AMPA Institut Sant Ramon, El Traspunt

Ester Torrabadella Guix 
Patinatge Foment Cardoní
              
Gemma Torrabadella Guix
Agrupament Hugh Folch

Joan Morales Casellas
Penya Ciclista Mundo 

Josefi na Guerra Garrido
Assoc. de Dones

Josep Haro Muñoz 
AMPA Institut Sant Ramon, El Traspunt, AAVV
                      
Laia Franch Gassó
Escoltes, Banda de Música de Cardona

Marc Tomé Rosas 
C.F. Cardona
                       
Maria Sala Arnau 
Geganters, UBIC, Comissió festes Barri Nou
                      
Mercè Plaixens Ribera
Comissió de festes de St. Salvador
                        
Miquel Àngel Alsina Ayala
C.F. Cardona, AMPA Vedruna Carme Cardona
              
Mònica Sitges Portela
Residència St. Jaume

Montserrat Muñoz Codina
Coral Cardonina
               
Montserrat Sala Bueno 
UBIC, EL Traspunt, aliguers, Bruixes
              
Olga Garcia Molina 
Associació Kisanasu
                       
Oriol Melero Torrico 
Associació de veïns de la Coromina
                     
Lluïsa Casas Mascaró  
Serveis Socials 
                      
Sara García Murillo
Fifty-Fifty

Sergi Jódar Gener
Centre Excursionista, Creu Roja
                        
Sílvia Rovira Planas
Club BTT El Salí
                        
Sònia Barrera Leal
AMPA Vedruna Carme Cardona

ENCARA NO CONEIXES ELS 
PROMOTORS DE SALUT DE 
CARDONA?
El curs “Capacitació de promotors 
de salut” va néixer amb el propòsit 
de capacitar persones que 
assumeixin el rol de promotor de la 
salut. El principal objectiu és que 
puguin infl uir en la salut comunitària 
i de manera especial en les seves 
associacions i entorn. Per això, se’ls 
va formar en els coneixements i 
habilitats que els permeten 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.

El curs, que es va dur a terme 
entre octubre i novembre de 
l’any passat, va tenir una durada 
d’unes vint hores aproximadament 

i s’hi van tractar temes com 
l’alimentació i l’activitat física 
saludable, hàbit tabàquic i 
addicions, problemes de salut 
específi cs i comunicació en el 
canvi d’hàbits i dinamització de 
grups, entre altres.

Per fer la primera edició del curs, 
la Fundació SHE va seleccionar 
25 persones de diversos perfi ls i 
edats que representaven diverses 
entitats de Cardona de tot tipus, 
des dels geganters fi ns la Comissió 
de festes del Barri Nou, el Centre 
Excursionista, Creu Roja o la UBIC.
  
Les persones que van participar 
al curs van rebre una certifi cació 
del Departament de Salut de 
la Generalitat i de la Càtedra 
de Promoció de la Salut de la 
Universitat de Girona.

VOLEU MILLORAR LA DIETA? 
NECESSITEU RECOMANACIONS 
SOBRE COM MILLORAR ELS
VOSTRES HÀBITS DE VIDA?

NO HO DUBTEU I PREGUNTEU 
ALS PROMOTORS DE SALUT DE 
CARDONA. ESTARAN ENCANTATS
DE PODER AJUDAR-VOS!

ET PUCET PUCET PUCET PUCET PUCET PUC
AJUDAR?AJUDAR?AJUDAR?AJUDAR?AJUDAR?AJUDAR?

HealthyHealthyHealthy
Communities
Communities
Communities
Communities
Communities
Communities
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CARDONA VERDA
El projecte Cardona Verda 
és un projecte de Cardona 
Integral en col·laboració 
amb la Fundació Coca-
Cola que pretén recuperar 
el meandre del riu 
Cardener en el seu pas 
per la Coromina. Al llarg de 
diversos mesos de treball 
s’ha dut a terme un intens 
procés participatiu amb 
tots els implicats, des dels 
veïns de la Coromina als 
regants, l’Agència Catalana 
de l’aigua, Salinera i 
Ercross, entre altres. 
Aquest projecte compta 
també amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de 
Cardona, la Fundació SHE, 
la Generalitat i Salinera.

UNA APLICACIÓ QUE AJUDA 
A CONTROLAR ELS FACTORS 
DE RISC CARDIOVASCULAR

El Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) ha llançat l’app El círculo 
de la salud, amb l’objectiu 
d’ensenyar a controlar els factors 
de risc cardiovascular a través de 
les noves tecnologies. Es tracta 
d’una iniciativa de la Fundación 
Pro CNIC per complir un dels 
objectius prioritaris tant de l’entitat 
com del director general del CNIC, 
el Dr. Valentí Fuster: la promoció 
de la salut.

A través de la nova app, es dóna 
a conèixer en què consisteix 
cadascun d’aquests factors de risc, 
explicats en vídeo pel Dr. Fuster. 
“Considero que la promoció de 
la salut és una cosa que s’ha 
d’abordar en positiu i, per això, 
hem desterrat el terme ‘prevenció 
de la malaltia’. El missatge és 
que tots podem fer molt per 
estar més sans i la incorporació 
d’aquesta nova eina és, sens 
dubte, una bona notícia per a 
la societat“, comenta el director 
general del CNIC.

L’App està dividida en diverses 
fases. En una primera etapa, es 
proposa a l’usuari realitzar un test 
per avaluar el seu estat de salut 
cardiovascular, encara que el 
resultat no és definitiu i s’adverteix 
de la importància de consultar 
l’especialista, sobretot si aquest és 
negatiu. A continuació, es passa 
a la fase d’informació, en la qual 
s’expliquen les claus per prevenir 
els factors de risc i s’incideix en 
el seu significat, mitjançant vídeos 
i altres eines interactives. La fase 
de motivació és una de les més 
importants de l’App, ja que es 
tracta d’ensenyar a abandonar els 
hàbits no saludables i adquirir els 
més beneficiosos per a la salut. 
En aquesta fase, convergeix amb 
la filosofia exposada pel Dr. Fuster 
en el seu recent llibre El cercle 
de la motivació, en què es parla 
de les quatre T i les quatre A, 
eines vitals a l’hora d’aconseguir 
aquesta motivació i aconseguir 
canviar d’hàbits per promoure 
la salut. Finalment, l’App se 
centra en l’activació, que inclou 
consells amb accions específiques 
agrupades en reptes setmanals 
perquè l’usuari pugui millorar la 
seva salut i compartir a més amb 
els seus amics i familiars.

EL CERCLE DE LA 
SALUT ÉS UNA APP, 
DISPONIBLE PER 
DESCARREGAR-LA  
GRATUÏTA A GOOGLE 
PLAY  I APPLE STORE, 
QUE APORTA LES CLAUS 
SOBRE COM PREVENIR 
ELS FACTORS DE RISC 
MÉS IMPORTANTS 
PER A LA MALALTIA 
CARDIOVASCULAR 
I QUE PRETÉN AIXÍ 
PROMOURE LA SALUT 
DE LA POBLACIÓ 
GENERAL A TRAVÉS 
D’UNA INTERFÍCIE DE 
GRAN ATRACTIU VISUAL 
I COMPLET CONTINGUT 
MULTIMÈDIA.
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ARRENCA EL MERCAT 
DE SALUT
Una altra de les activitats del 
programa Healthy Communities és 
el mercat de salut, una proposta 
que neix amb l’objectiu de donar 
a conèixer iniciatives relacionades 
amb els àmbits de l’alimentació 
saludable i l’activitat física. 

El mercat de salut tindrà lloc l’últim 
diumenge de cada mes, excepte 
el desembre, al passeig de la 
Fira. A cada edició un expositor 
podrà presentar el seu producte i 
el mercat es complementarà amb 
una sèrie de conferències, tallers 
o exposicions relacionades amb 
els hàbits saludables. Durant la 
primera edició, el passat diumenge 
29 de març, Olis Migjorn va poder 
exposar i fer un tast dels seus olis.

Amb la creació d’aquest mercat 
de salut, on també es presenten 

les darreres actualitzacions 
Cardona Integral, es pretén 
promoure l’emprenedoria en 
l’àmbit de la promoció de la salut 
així com el consum de productes 
de proximitat. Els expositors 
interessats a participar-hi poden 
fer la seva sol·licitud al següent 
correu electrònic: 

abadia@fundacionshe.org

HEALTHY 
COMMUNITIES

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ 
A LA JORNADA DEL COR 
La darrera setmana de gener es va 
celebrar la Jornada del Cor, una 
iniciativa conjunta de l’Ajuntament 
de Cardona i la Fundació SHE 
en el marc del Programa Healthy 
Communities de Cardona Integral. 
L’edició d’enguany presentava 
diverses propostes encaminades 
a sensibilitzar la població dels 
avantatges de posar en pràctica un 
estil de vida saludable.

Les activitats van començar el 
divendres 23 de gener, amb el 
conte musical “Sons de l’univers” 

a la Biblioteca municipal Marc de 
Cardona. Amb aquest espectacle, 
nens i nenes de totes les edats 
van poder conèixer els sons de 
diversos instruments d’arreu del 
món i experimentar amb ells. 
L’acte va comptar amb una àmplia 
participació de públic.

La Jornada del Cor va finalitzar 
diumenge al matí amb la 
celebració de la quarta edició 
del Cros escolar de Cardona, 
que enguany va tenir lloc al 
camp municipal d’esports de 
la Coromina. A la cursa, hi van 
participar més de 500 escolars de 
totes les edats i categories des 

de prebenjamí fins a cadet. 
També s’hi va incloure una 
categoria mini per als més petits 
(P3, P4 i P5) i una cursa popular 
no competitiva per a adults, amb 
més de 130 participants.

Jornada va ser un èxit i va 
comptar amb la col·laboració de 
les AMPA de totes les escoles de 
Cardona, Policia local, Protecció 
Civil, Creu Roja, dinamitzadors 
dels centres educatius, Consell 
Esportiu del Bages i el Club de 
Futbol de Cardona.


