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El relat de com es va fer aquest llibre

Benvolgudes i benvolguts, 
a Cardona vam iniciar fa un any un procés PARTICIPATIU, per decidir quin havia de ser el futur de la 
vila pels propers anys.

El Govern de Cardona va voler compartir i estendre la responsabilitat de decidir aquesta planificació a to-
tes aquelles persones de bona fe, que volguessin aportar i acompanyar amb les seves idees, amb les seves 
propostes i amb la seva presència aquest procés, per dissenyar junts la Cardona del futur.

Han estat gairebé vuit-centes persones, les que, bé a través de reunions tècniques, de participació assem-
bleària o bé responent enquestes, han participat activament en la redacció d’aquest projecte.

Ens sentim orgullosos i satisfets, doncs al voltant d’un 15% de la població ha contribuït directament en la 
redacció d’aquest text. Hem estat una de les poblacions on hem tingut més participació activa a l’hora de 
planificar, i per això, hem de felicitar-nos.

La Planifiació Estratègica resultant, consta de tres documents:

CARDONA, LA VILA QUE VOLEM

Aquest és un text que ens explica com volem que sigui Cardona en el futur. Però no solament ens diu cap 
on volem anar, sinó de quina manera i amb quins VALORS.  Aquest és el document del que emanen els 
altres. 

Aquest llibre l’hem coordinat un grup de joves del poble que, a través d’una dinàmica participativa, hem 
integrat prop de vuit-centes persones en el procés.

És sens dubte el document més important dels tres.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PRIORITATS

Aquest és un text que descriu els 5 camins que haurem de fer per aconseguir la Cardona que hem somniat.
En aquest document hem consensuat les cinc línies, considerades estratègiques. Aquestes línies ens aju-
daran a esdevenir  la Cardona que volem.

PLA D’ACCIÓ

Aquest és un text tècnic que detalla cada una de les accions que s’han de fer per caminar i desenvolupar 
cada una de les 5 Línies Estratègiques i Prioritats.
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Sobre el primer document: “Cardona, la Vila que volem”

Qui l’ha escrit?

El primer llibre, “Cardona, la Vila que volem”, l’hem coordinat, dissenyat i realitzat UN GRUP DE 
20 JOVES, juntament amb les nostres professores i professors.

Com s’ha elaborat?

Durant uns mesos ens vam estar formant en àrees de ciutadania, humanitats i models de gestió, relacions 
socials i emocions.

Després vam organitzar una enquesta plena de preguntes claus que consideraven que s’havien de fer als 
ciutadans i ciutadanes de la Vila, per saber com havia de ser la nova Cardona que volem.

No era una enquesta fàcil, calia invertir ben bé uns quaranta minuts com a mínim per respondre-la, pel que 
ha estat un exercici de REFLEXIÓ social, cultural i econòmica poc habitual i alhora molt 
saludable.

Després ens vam organitzar i vam entrevistar a unes cinc-centes persones, demanant una a una per cada 
una de les preguntes claus.

Moltes altres persones, unes tres-centes més, van voler respondre també l’enquesta pel seu compte. En 
total la van respondre 787 persones.

Amb els resultats vam elaborar uns gràfics de consens.

I sobre els gràfics vam redactar les conclusions. I són aquestes conclusions, les que formen el text d’aquest 
primer document del PLA ESTRATÈGIC.

En aquest llibre dibuixem el model de vila que VOLEM. 

Un model que contempla, no solament aspectes econòmics, sinó que relata una nova manera de fer, on la 
protagonista principal és la persona i el seu desenvolupament integral. 

Cardona ha de ser una increïble oportunitat per a que cada una i cada un pugui treure el millor de sí ma-
teixa i de sí mateix.
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Presentació

El Pla Estratègic ens ha permés reflexionar sobre el model de comunitat que volem pel futur, pels nostres 
fills, pels nostres grans, per nosaltres.

És per això que abans de dibuixar el camí, hem hagut de pensar junts a on volem anar i com volem que 
sigui el nostre futur.

En aquest treball de recerca hem parlat amb 787 persones. Ens hem fet preguntes, hem deliberat, ens hem 
posat d’acord. I el més important: ens hem ESCOLTAT

En aquests vuit capítols resumim allò que ha de ser Cardona en el futur. Vuit capítols  que ens marquen un 
destí: el nostre futur junts.

Ara els teniu a les vostres mans, us convidem a llegir el que hem escrit amb molta estima entre totes i tots.

“La cooperació va ser al nostre origen i serà el nostre futur”
Santi López

“Tot el que estimem profundament es converteix en part de nosaltres”
Helen Keller
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Vuit capítols, vuit reflexions

VUIT CAPÍTOLS, VUIT REFLEXIONS

CAPÍTOL I
La CULTURA ha de ser l’eix vertebrador social i econòmic de Cardona

CAPÍTOL II
Cardona, una vila basada en l’EDUCACIÓ

CAPÍTOL III
Una OCUPACIÓ de qualitat, basada en el talent i la cooperació

CAPÍTOL IV
Un HABITATGE digne, sostenible i de qualitat

CAPÍTOL V
La JOVENTUT  és el futur del nostre poble i cal cuidar-la

CAPÍTOL VI
LA SALUT com a eix vertebredor de la qualitat de vida i l’economia local

CAPÍTOL VII
Un nou model de GOVERNANÇA ciutadana, una altra manera de fer

CAPÍTOL VIII
Una NOVA ECONOMIA que estigui al servei de les persones
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La CULTURA ha de ser l’eix vertebrador 
social i econòmic de Cardona

QUÈ ENTENEM PER CULTURA?

Creiem que la cultura d’un poble és el context on les persones ES DESENVOLUPEN, 
i per tant cal cuidar-la, potenciar-la i innovar-la. 
La cultura és el mar on les persones generen possibilitats i on totes i tots podem ser diferents i integrats a 
l’hora.

EL TEIXIT ASSOCIATIU

A través del món associatiu es fomenta la cultura i es facilita la integració i la cohesió social de les 
persones en una comunitat.

CULTURA, IDENTITAT I COHESIÓ

La identitat d’un poble es basa, en la seva cultura, en les seves festes i tradicions, pel que cal preservar-les 
com a patrimoni bàsic de la nostra comunitat.

Les manifestacions culturals d’una comunitat faciliten la cohesió entre persones diferents, l’aprenentatge 
col·lectiu, la millora de les relacions ciutadanes i el desenvolupament com a persones.

LA LECTURA COM A TRANSMISSOR i TRANSFORMADOR CULTURAL

La lectura facilita el desenvolupament personal. Llegir no és solament traduir signes, sinó que és l’acte 
d’interpretar personalment allò que està escrit, com només un mateix podria entendre.

La lectura és per tant una oportunitat per CO-CREAR i tombar les parets mentals i engrandir 
el món interior de les persones. Caldria invertir en accions estructurals que impulsin i fomentin molt més 
l’hàbit de la lectura a la nostra comunitat, doncs si volem una transformació social de qualitat, haurem 
d’eixamplar els murs de les nostres ments i crear nous horitzonts més creatius i més esperançadors. 

Cal LLEGIR... Cal que llegim molt més.
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EL GRAN CANVI: CULTURES BASADES EN LA COOPERACIÓ I EL RECONEIXEMENT

La cooperació és un acte de maduresa, doncs per cooperar cal practicar la confiança entre les persones i 
l’empatia personal i social. 

Un requisit imprescindible per cooperar és tenir AUTOESTIMA. Les societats que no tenen autoes-
tima els costa molt ser cooperatius. La nostra cultura ha premiat més la iniciativa individual que no pas el 
fet de tenir experiències de comunitat compartida. 

A través de la cooperació ens farem adults i corresponsables i només així podrem arribar un dia a ser una 
comunitat madura i saludable.

Creiem que el conjunt del poble de Cardona troba molt necessari el foment de la comunicació ciutadana 
per tal d’establir un ambient d’entesa i satisfacció.

Creiem que la gran majoria de la població creu que fomentar la satisfacció mútua i el reconeixement del 
proïsme és important i necessari per aconseguir unes bones relacions interpersonals dins de la comunitat a 
tots els nivells.

A través de la cooperació serem més units, més respectuosos i amables entre nosaltres, tindrem un teixit 
empresarial molt més competitiu i saludable i sobretot, serem més FELIÇOS.

Per tant concloem que:

La transformació social i cultural que estem promovent ha de caminar de la mà de la cooperació i del plaer 
de dibuixar i construir nous projectes junts, units i satisfets d’estar junts.

Un patrimoni cultural que cal activar és el de compartir, per crear JUNTS. És per això que cal impulsar i 
promoure la cultura de la cooperació a tots els nivells, doncs així i només així podrem esdevenir una comu-
nitat basada en l’absolut respecte i admiració vers cada un i cada una de nosaltres.
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Us proposem aquestes frases, que ens han fet reflexionar sobre la importància que té la cultura en el 
desenvolupament de les persones i el territori, i que per tant cal cuidar-la, preservar-la i innovant-la:

“Veiem les coses, no com són, sinó com som”

“Debem actuar com a éssers de pensament; i hem de pensar com éssers d’acció”

“Aquell qui desitgi veure l’arc de Sant Martí, haurà d’aprendre a estimar la pluja”

“Aquell que no ha estimat apassionadament, ignora la meitat més bonica de la seva vida”
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Cardona, una vila basada en l’EDUCACIÓ

L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET UNIVERSAL

L’educació és un dret universal. Per tant, en cap cas pot dependre de l’estatus econòmic de les persones, ni 
de la seva edad o condició, com lamentablement avui continua passant al nostre món.

L’educació ha de ser un dret fonamental i garantit i el nostre poble, ha de trobar totes les vies 
i fer tots els esforços per fer que totes, absolutament totes les persones puguin gaudir de l’experiència 
inal·lienable d’aprendre.

Hem de ser un referent de model educatiu, tant en la transferència de coneixement, com en la creació 
de coneixement compartit, on tothom tingui el lloc que li correspon simplement per ser persona, única i 
irrepetible.

QUÈ ÉS EDUCACIÓ PER A NOSALTRES?

Per a nosaltres, educar és CUIDAR i vetllar per cada persona.

L’educació ha de servir per desvetllar els dons de cada persona i ajudar a desenvolupar-los en tots els seus 
potencials.

L’eduació ha de tenir un component descobridor de cada individu, que faci treure de cada persona el millor 
de sí mateixa.

L’educació s’ha de basar en el reconeixement de les diferències de cada persona i posar-les en valor, per 
així entendre la diversitat com la base del talent col·lectiu.

L’eduació s’ha de basar en el reconeixement incondicional de les persones, com a éssers únics, valuosos i 
irrepetibles.

EDUCAR I ACOLLIDA

Els humans som éssers socials, que necessitem viure en comunitats pacífiques i de qualitat. I entenem per 
qualitat una societat que acull generosament a tothom. Cal que eduquem en valors i en l’ètica compartida, 
les quals ens encaminaran vers una CONVIVÈNCIA saludable per a totes i a tots.

EDUCAR I MADURESA

L’alçada d’un poble no es mesura segons la seva economia o els seus monuments, sinó a través de 
l’educació vers els seus fills. Només una comunitat que educa pot madurar. Només una comunitat que 
garanteix una educació excel·lent per a totes i tots, pot dir que cuida i vetlla dels seus.
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El dia que cuidem i invertim en educació, tant com ho fem en la construcció de trens d’alta velocitat, coets 
espacials i armament, podrem dir que som una comunitat madura.

EDUCAR I I INTEGRACIÓ SOCIAL

Creiem que l’educació de qualitat fomenta la INTEGRACIÓ social i una conviència de qualitat, a 
través del reconeixement a cada persona.

EDUCACIÓ I EL CONEIXEMENT COCREAT

A través de l’educació de qualitat i compartida, podem arribar a la intel·ligència col·lectiva, la qual ens inte-
gra i ens cohesiona construint i elaborant el coneixement entre totes i tots.

Cal esborrar les barreres entre els posseïdors del coneixement i els que no el tenen. Un nou model educa-
tiu ha de democratitzar el coneixement definint nous rols sòcio-educatius. Aquests nous rols han de tenir 
present que l’home, no solament és una tassa buida que cal omplir d’informació, sinó que és un obrador de 
creació i coneixement, que cal reconèixer i obrar.

L’educació ha de poder integrar a les persones en rols actius i proactius a l’hora d’aprendre. Les persones 
han de deixar de ser uns mers espectadors o receptors d’informació i han d’assumir el rol de proganistes 
de l’aprenentatge, participant activament en la CO-CREACIÓ del coneixement.

EDUCACIÓ I COOPERACIÓ

Creiem que la cooperació és una mancança social, que ha comportat seriosos problemes al llarg de la 
història. Cal incidir amb determinació en una educació que ajudi a aprendre els valors necessaris per a la 
cooperació social sincera, si volem tenir un futur millor. La cooperació va ser la base del nostre origen i 
serà el nostre únic futur.

Una societat que coopera camina cap a la maduresa.

Us proposem aquestes frases, que ens han inspirat a l’hora d’escriure aquest capítol:

“Sabem el som, però no pas el podríem arribar a ser”

“L’educació consisteix a ensenyar, no el que hem de pensar, sinó a pensar”

“On hi ha educació, no hi ha classes, només persones”
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Una OCUPACIÓ de qualitat, basada en el talent 
i la cooperació

OCUPACIÓ I QUALITAT DE VIDA

L’ocupació de cada persona ha de permetre assolir una qualitat de vida satisfactòria i digna.

OCUPACIÓ, ECONOMIA I PERSONES

L’economia i l’ocupació han d’estar al servei de les persones, i no les persones al servei de l’economia i 
l’ocupació.

SALARI I SATISFACCIÓ PERSONAL

La qualitat de vida es basa, tant en la SATISFACCIÓ intrínseca del treball, com en el sou 
que se n’obté, pel que s’hauran de contemplar ambdós criteris a l’hora de crear ocupació de qualitat.

OCUPACIÓ I TALENT

Les polítiques actives de creació de feina, han d’anar orientades a crear jaciments d’ocupació basades en el 
talent i el coneixement. Hem de facilitar el trànsit de l’ocupació basada en el temps vers una ocupació de 
qualitat, on el valor afegit sigui el coneixement, la innovació i el talent.

Només així tindrà sentit invertir en la formació de molta qualitat de les persones i una millora estructural 
de les empreses i projectes del territori.

PERSONES, EMPRESA I INTERMEDIACIÓ

Creiem que l’administració ha de vetllar i garantir la intermediació  entre les persones del territori i les em-
preses, per a que treballin conjuntament per elaborar projectes innovadors i sostenibles, per a la creació 
d’una economia basada en el bé comú i l’interès col·lectiu.

És ètic i lògic que la intermediació entre treballadors, que cerquen feina, i les empreses que n’oferten, sigui 
realitzada per un servei públic, gratuït i de qualitat i que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a  tothom.
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Us proposem aquestes frases, que ens han fet reflexionar sobre el temps que passem durant la vida 
treballant i el sentit que això té... o que no té:

“Em pregunto si les estrelles estan il·luminades, perquè cadascú algun dia, 
pugui trobar la seva”

Antoine de Sant-Exupéry

“Aprendre sense reflexionar és malmetre la vida”

“Passem massa temps guanyant-nos la vida, però no el suficient visquent-la”
Teresa de Calcuta
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Un HABITATGE digne, sostenible i de qualitat

HABITATGE, UN BÉ BÀSIC?

Creiem que és molt important tenir una vivenda digna, i que al nostre poble, totes les persones han de 
fruir d’aquest element bàsic per a la vida, ja que és una de les necessitats bàsiques per obtenir la felicitat 
plena. Un fet com aquest, hauria d’estar garantit des de la infantesa.

Creiem que Cardona hauria de cuidar i vetllar per tots els segments poblacionals, especialment els més 
sensibles com són la gent gran i els joves, per garantir, no solament un aixopluc, sinó la qualitat de vida 
que aquesta ha d’aportar als seus ciutadans.

PERÒ QUÈ ÉS UNA VIVENDA DE QUALITAT?

L’estètica és important per a la vida de les persones, és un factor cultural que  contribueix a donar harmo-
nia a les persones i als seus projectes. Per això creiem que quelcom tan important com és l’habitatge ha de 
ser funcional, però també ha de ser estètic per a les persones que hi viuen, així com estètic i harmònic amb 
el paisatge al qual pertany.

L’ACCESSIBILITAT, no solament afecta a la comoditat d’entrar a les vivendes, sinó a la sortida 
d’aquestes i el que això comporta: l’accessibilitat de qualitat facilita la integració de les persones a la vida 
social, cultural i econòmica del poble. És per això que tan important és contemplar aquest factor com el fet 
d’accedir a l’habitatge, com el fet d’accedir a la vida de la comunitat i per tant a la integració social.

La situació mediambiental ens obliga a invertir en sistemes de vida més SOSTENIBLES i res-
pectuosos amb l’ecosistema en què vivim. Per això que és estratègic i necessari invertir en models 
d’habitatges sostenibles que contribueixin al canvi de mentalitat energètica i mediambiental.

“Un habitatge, no és solament un lloc on vius, sinó LA LLAR, on vius”
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La JOVENTUT és el futur del nostre poble 
i cal cuidar-la

JOVENTUT I IMPLICACIÓ

Cal impulsar decididament estructures i dinàmiques que facilitin la integració i la IMPLICACIÓ 
social dels joves.

JOVENTUT I EDUCACIÓ

Els joves han de poder estudiar i desenvolupar-se atenent els seus dons i allò que estimen, indepen-
dentment d’allò que diu el mercat laboral.

Hem d’apostar per desenvolupar plenament els nostres joves des de les seves inquietuds, així i solament 
així podrem construir un futur basat en l’execel·lència i el talent vertader.

Allò que un estima cal desenvolupar-lo, doncs és el nostre millor patrimoni.

LA JOVENTUT, UNA INTEL·LIGÈNCIA DIFERENT I ÚNICA

Els joves no són, ni més ni menys intel·ligents que els adults, sinó que representen una intel·ligència neces-
sàriament diferent i irrepetible.

És per això que cal incorporar decididament a la joventut en els processos de desenvolupament local i en la 
presa de decisions.

Una societat intel·ligent és capaç d’incorporar el pensament jove, apel·lant a la intel·ligènia 
col·lectiva.

Us proposem aquestes frases, que ens han fet reflexionar sobre:

- El compromís necessari per a que hi hagi un canvi positiu al nostre poble
- Sobre el futur del món, que passa necessàriament pels joves.
- i sobre la joventut de la nostra comunitat, que res té a veure amb l’edat, sinó amb l’esperit i amb el com-
partir que cadascú de nosaltres pot esdevenir.

“Ens hem de convertir en el canvi que volem veure al món”

“La carrera no la guanyen els que més corren, sinó aquells que cooperen i són capaços de fer 
projectes conjunts”

“Un home és tan vell com els seus prejudicis, i tan jove com les seves idees”

“El que fa bonic el desert, és que en algun lloc hi amaga un pou”
(18)



LA SALUT com a eix vertebredor de la qualitat 
de vida i l’economia local

UN MODEL DE SALUT BASAT EN LA SALUT

Creiem que la nostra comunitat ha de canviar el paradigma de la malaltia i caminar vers un model sanitari 
basat en la salut. Un poble que empra els recursos solament en impedir la malatia, es passa la vida sobre-
visquent a la por. 
Un poble que es dedica a viure, fomentar i celebrar la salut, VIU!

SAUT, ACOMPANYAMENT I VOLUNTARIAT

Cal que millorem la nostra salut transformant el model d’assistència sanitària en un acompanyament hu-
manitzant de les persones.

El nou paradigma de la Salut com a forma de vida, precisa com a ingredient necessari la solidaritat. 
És per això que caldrà organitzar-nos per ajudar els professionals de la salut en el desplegament dels seus 
programes. Caldrà organitzar equips de voluntaris i voluntàries que complementin i humanitzin més enca-
ra l’acompanyament de qualitat a les persones de la nostra comunitat.

SALUT I SOBIRANIA ALIMENTÀRIA: SOM EL QUE MENGEM

La Salut i la qualitat de vida té els seus fonaments en una alimentació saludable. El nostre poble ha 
d’invertir decididament en educar a la ciutadania en l’adquisició d’una nova cultura alimentària 
saludable, que ens ajudi a viure en plenitud el nostre cos i la nostra vida.

SALUT I LES NOVES TECNOLOGIES: UNA OPORTUNITAT PER A LA PARTICIPACIÓ

Les noves tecnologies han de ser una de les eines claus per arribar a implementar un model de salut inte-
gral, participatiu i excel·lent per a totes les persones del nostre territori.

SALUT I HÀBITS SALUDABLES

La comunitat ha de poder facilitar els mecanismes per a la reflexió col·lectiva, vers la prevenció i el foment 
dels hàbits saludables, en el seu més ampli espectre.

Viure a Cardona ha de ser sinònim de vida i salut en tots els seus sentits, esdevenint un lloc punter en 
quant a una cultura de vida saludable: des de l’esport, la nutrició, el desenvolupament intel·lectual, la qua-
litat de les relacions socials, el paisatge i tot allò que afecta a un concepte de salut i qualitat de vida.
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Un nou model de GOVERNANÇA ciutadana,
una altra manera de fer

UNA NOVA GOVERNANÇA BASADA EN LA COOPERACIÓ

Tan important és decidir què farem, com decidir COM ho farem. Volem que el model de governança es 
basi en la cooperació sincera, en la professionalització dels processos i en el talent compar-
tit, participat i co-creat.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Creiem que som nosaltres els que hem de decidir en primera persona com a territori, què volem ser, com 
ens hem d’avaluar i què podem esperar de nosaltres.

La planificació estratègica ha d’estar descrita des del nostre territori, perquè nosaltres i només nosaltres 
hem de ser els protagonistes del nostre present i el nostre futur, tant econòmicament com humana.

UNA VISIÓ TERRITORIAL

Creiem que el desenvolupament de la nostra comunitat ha d’estar coordinat amb les poblacions més 
pròximes. Hem de donar naturalitat al territori, entenent que nosaltres CO-EXISTIM en un eco-
sistema territorial natural al qual pertanyem. 

Hem de trobar llaços constants que ens connectin amb el territori i ens permetin treballar en equip. Si el 
territori és el context on vivim, cal cuidar-lo i treballar més enllà del municipi. Si el context és favorable a 
nosaltres ens anirà bé.

EL CANVI DE LA DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA VERS LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

Creiem que el model de democràcia estrictament representativa ja és obsolet. Cal que impulsem decidida-
ment un nou model de democràcia PARTICIPATIVA, on cada ciutadà es senti més partícep de 
les decisions, més responsable i més compromès amb el territori i la comunitat.

Caldrà aprofundir en investigar i reglamentar metodologies de participació ciutadana, que naturalitzin i 
facilitin una nova relació entre persones, l’administració i l’organització territorial.
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Us proposem aquestes frases que ens han inspirat a l’hora d’escriure les conclusions sobre la governança. 
Per que canviï la nostra governança, cal que canviem nosaltres i prenguem consciència ciutadana. 
Creiem que la governança ha d’estar al servei respectuós i humil de les persones i mai s’hauria d’entendre 
al revés.

“Darrera de la realització d’un somni, sempre existeix una transformació personal”

“El fanaler és l’únic que no em sembla ridícul. Potser és perquè no es cuida només d’ell mateix”
Antoine de Saint-Exupéry

“Governar no hauria de ser res més que aplicar la voluntat del poble”
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Una NOVA ECONOMIA que estigui al servei 
de les persones

ECONOMIA, TALENT I COOPERACIÓ

L’economia ha d’estar basada en el talent del territori i en la COOPERACIÓ sincera.

Les persones han de poder donar el millor de sí mateixes per poder construir projectes de qualitat, útils i 
intel·ligents.

Haurem de posar en valor el fet d’ajuntar-nos i cooperar per crear projectes conjunts i innovadors.

Hem d’ajudar decididament a que les nostres empreses siguin més innovadores, més professionals i més 
emprenedores.

UNA NOVA ECONOMIA BASADA EN ELS RECURSOS ENDÒGENS DEL TERRITORI.

L’economia ha d’estar fonamentada en els recursos endògens terrritorials, els que tenim al poble. 
D’aquesta manera estarem fixant saludablement els projectes empresarials al territori, alhora que es posa 
en valor allò que som i que tenim. 
Una economia basada en els recursos propis, la fa única i posa en valor allò que som i tenim, contribuint 
també a l’autoestima de la comunitat.

ECONOMIA ÈTICA

La nova economia ha de fomentar, no solament riquesa dinerària, sinó que ha d’aportar un nou sistema de 
valors que impulsin una nova relació entre els actors, com són els empresaris, els treballadors, els clients i 
l’administració. La nostra ètica haurà de promoure la cooperació, el treball en equip i la satisfacció mútua.

Els projectes empresarials han de poder tenir l’espai per poder practicar el retorn social a través de la 
transferència de coneixement i accions que manifestin la GENEROSITAT i la gratitut de les 
empreses amb el territori. 
D’aquesta manera augmentaran els vincles de qualitat, la sensació de pertinença i una identitat basada en 
l’autoestima.

L’ECONOMIA NO ÉS CAP OBJECTIU, SINÓ UNA EINA

L’economia en sí mateixa, no pot ser cap objectiu, com ho ha estat fins ara, sinó un mitjà per aconseguir 
els objectius reals: a generar riquesa humana i benestar social.
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UNA ECONOMIA QUE CUIDI DEL MEDIAMBIENT

L’economia que volem reimpulsar ha de ser respectuosa amb el mediambient, doncs nosaltres som fruit 
indiscutible de l’ecosistema al que pertanyem. Si no som capaços de cuidar el mediambient, que ha per-
mès la nostra vida, no estarem cuidant de nosaltres.

L’ECONOMIA I EL BÉ COMÚ

L’economia ha de treballar principalment i decididament pel BÉ COMÚ i l’interès col·lectiu.

Aquests darrers missatges ens diuen que l’economia no ha de créixer, sinó desenvolupar-se, doncs 
els recursos són limitats, i el creixement necessàriament també ho és. 
És per tant que creiem que allò que ha de créixer són les coses que realment són importants pels éssers hu-
mans: l’estima i la solidaritat per a tots nosaltres.

“L’estima és l’única cosa que creix quan es reparteix”
Antoine de Saint Exupéry

“No es pot resoldre un problema en el mateix nivell de pensament que es va crear”
Einstein
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OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC

I ara que ja sabem com volem que sigui Cardona en el futur, ara hem de concretar uns objectius clars.

És per això que quan estàvem acabant de redactar aquest llibre, vam veure que l’objectiu principal del Pla 
Estratègic és aconseguir que:

Cardona sigui un lloc REFERENT AL MÓN, on el més important siguin les PERSONES i 
la seva QUALITAT de vida. [Objectiu General]

També vam identificar que hi havien [7 Objectius Específics] que són els següents:

1. Augmentar la població durant els propers anys.

2. Augmentar el nombre i la qualitat de l’habitatge, fent de Cardona un lloc amable per 
venir a viure.

3. Augmentar el nombre i la qualitat de l’ocupació, doncs cal que els nostres ciuta-
dans puguin realitzar-se a través del treball, tant econòmicament, com en la realització personal.

4. Promoure la cultura com a motor de transformació social, vers una comunitat més 
cooperativa i emprenedora.

5. Potenciar un nou model econòmic que potencïi els nostres factors endògens i els posi 
en valor, per fixar així l’economia al territori.

6. Aconseguir un nou model de relació ciutadania-administració, basada en la participació 
ciutadana real.

7. Impulsar un nou model de governança al servei de les persones.
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5  CAMINS , 5  OPORTUNITATS

Ara que ja tenim clars els objectius, ara sí, ara cal que definim 5 camins per arribar-hi.

Per aconseguir aquests objectius emprenem 5 camins, que els hem anomenat les 5 línies estratègi-
ques, que creiem que ens hi duran:

1. Les persones i la qualitat de vida
2. Un nou model econòmic/industrial
3. El turisme com a eix vertebrador de la societat i l’economia
4. La Salut com a eix vertebrador de la societat i l’economia
5. Un nou model de governança, una altra manera de fer

Ara ens hem de centrar en aquests cinc itineraris, i ens ho hem de creure, perquè els hem dissenyat entre 
totes i tots. 

Cinc camins que són cinc oportunitats.

Aquests són 5 camins a 10 anys vista. Ens espera un viatge llarg, però esperançador. Un viatge que hem es-
collit entre molts de nosaltres, que ens hem assegut durant un any a pensar cap on volíem anar, per quins 
camins i de quina manera.

Esperem i desitgem que les ciutadanes i ciutadans de Cardona sortim de les nostres cases i vulguem ca-
minar junts en aquest repte, en aquest procés i fer d’aquest, un viatge apassionant, on puguem donar el 
millor de nosaltres i posar-lo al servei de totes i tots.
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“Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti
la veu de tots solemnement i clara.

Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!,
que tot està per fer i tot és possible”

Miquel Martí i Pol
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“Un territori està escrivint el seu futur”


