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Declaració institucional
Benvolguts Cardonins i cardonines,
La vila de Cardona ha estat al llarg dels anys un dels emplaçaments més importants del nostre país.
Hem estat claus en la majoria d’etapes de la nostra història i hem esdevingut una fortalesa invicte ara
fa 300 anys. Cardona, en els darrers anys ha sobreviscut a desafiaments importants com ho va ser
el canvi de model productiu provocat pel tancament de les mines. D’ençà aquest episodi, Cardona
ha intentat superar tots els moments de dificultats i ho hem fet, no sense complicacions, gràcies a
l’esforç de tots els cardonins i cardonines. Gràcies a la constància, el compromís de la gent i, sobretot, a les ganes de superar-nos dia a dia.
En els darrers anys, hem avançat, hem anat engranant un nou model de poble basat en aquells
recursos que tenim i que ens fan diferents a la resta de pobles del món. Cardona és una vila amb infinitat de recursos, fenòmens geològics de primer ordre, un patrimoni únic al món i uns sectors econòmics que malgrat tot, continuen essent molt importants.
Un model que ens cal actualitzar i redefinir, i, sobretot, acotar en allò que ens pot aportar més creixement, benestar i progrés. Ens cal consolidar tot allò que funciona i definir cap on volem anar i com ho
volem fer.
Això és el que hem fet entre tots i totes, aquest darrer any. Avui tenim a les mans una eina clau per
aquest futur que volem construir. Altre cop, els cardonins i cardonines hem estat capaços de pensar
col·lectivament en el present i futur del nostre poble. Hem superat els esculls passats i hem analitzat
quins han de ser els objectius que volem aconseguir.
Durant prop d’un any, de manera col·lectiva i participada, hem aconseguit traçar uns camins que
ens han de conduir a satisfer els objectius marcats. Els cardonins i cardonines no hem renunciat mai
a viure a casa nostra i ara ens toca posar les bases per garantir les màximes oportunitats perquè
tothom pugui desenvolupar-se plenament a casa nostra i atreure a tots aquells que puguin veure en
Cardona un lloc per viure.
El repte no és fàcil, però tenim la sort que ho hem començat a fer i pensar entre tots. El Pla estratègic
que presentem és un document amb una gran potència, que no només defineix les línies estratègiques a seguir, sinó un conjunt de programes i projectes concrets que ens ha de permetre passar
immediatament, com ja hem començat a fer, de les paraules als fets.
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Cardona ara té un Pla. Tenim un Pla diferent, innovador i transversal, que no exclou ningú sinó que
ens inclou a tots. No és un document de cap govern, institució, partit o entitat sinó un full de ruta de
tots i per a tots.
Cardona és la seva gent i som nosaltres, cadascú des de la seva posició, els únics capaços de canviar les coses. Avui, però, des de la nostra responsabilitat institucional, ens cal donar compliment i
treballar de valent per aconseguir els objectius marcats. Una feina que l’hem de fer conjuntament. Els
reptes son majúsculs però la il·lusió, el treball i el compromís de tots és i ha de ser molt major.
Cardona ha estat escrivint el seu futur i ho hem de continuar fent, en un món canviant i ple de reptes.
Vull felicitar a totes les persones que han participat en aquest procés, als centenars de cardonins i
cardonines, d’entitats i associacions que han fet possible la consecució d’aquest valuós treball.
També agrair sobretot al grup de joves que han anat més enllà i han cregut que calia fer un pas més
en la reflexió de com volem que sigui en nostre poble.
Per últim, agrair al Santi López com a coordinador del Pla estratègic, la seva important tasca i sobretot la seva confiança en Cardona i a la seva gent.
Cardona comença, doncs, una nova etapa que ens ha de portar a un futur millor; tenim clar què volem i ara, que sigui una realitat, depèn de tots nosaltres.
N’estic segur que ho farem possible.
Moltes gràcies i endavant!

Ferran Estruch
Alcalde de Cardona
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Introducció
El Pla estratègic de la vila de Cardona vol ser un full de ruta per a la societat cardonina del futur. Com
a procés de participació ciutadana, ha nascut amb una clara vocació de servei a la ciutadania i un
ferm compromís metodològic amb els principis bàsics de la planificació estratègica territorial.
El desenvolupament local integra un conjunt d’iniciatives que tenen per objectiu afavorir un procés
reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals. Es tracta d’un procés que
pretén respondre a tres grans objectius, que són els següents: millorar la qualitat de vida i el benestar
social de les poblacions locals, crear ocupació de qualitat i promoure, així, l’increment de la renda i la
riquesa de manera distribuïda, estimulant, fomentant i diversificant l’activitat econòmica.
Quan parlem de desenvolupament econòmic local ens referim a un enfocament integrat en el qual
s’ha de considerar no només el desenvolupament econòmic en termes quantitatius, sinó també els
aspectes qualitatius com són: la millora de les condicions de vida de les persones, una economia
basada ens els factors endògens del territori i la cura del mediambient.
És per això que el desenvolupament econòmic local requereix d’un abordatge de baix cap
a dalt. Això vol dir que, per sobre de tot, ha de comptar sempre amb la iniciativa del territori, és a
dir, amb la voluntat de les persones que l’integren. A partir de la implicació i el compromís ciutadà
podrem relacionar-nos des d’una nova cooperació i un nou reconeixement de nosaltres basat en
l’autoestima.
Aquest Pla contempla una visió territorial del desenvolupament, doncs entenem que el territori conforma un context més ampli, on els municipis es poden relacionar d’una manera natural i integrada.
La visió territorial ens permetrà construir estratègies i accions conjuntes, amb sentit i ben coordinades.
Entenem que el desenvolupament d’aquest Pla estratègic demana una nova governança, una nova
manera de fer. Caldrà que impulsem la cooperació publicopúblico i públicoprivada com a base d’una
nova relació en la planificació, realització i avaluació dels projectes. A la vegada caldrà impulsar un
nou model de participació ciutadana, que integri i cohesioni activament el nostre poble.
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El relat
Tot va començar
Davant d’un context de crisi social i econòmica que provoca una inquietant davallada de la població,
Cardona veu imprescindible iniciar un procés de planificació estratègica.
Després de nombroses reunions, es va acordar començar revisant la seva biografia socioeconòmica
recent, a través d’un estudi socioeconòmic i diferents debats amb entitats i ciutadania en general, per
així poder tenir una bona perspectiva del passat i del present.
Solament així podríem dissenyar un nou horitzó desitjable i compartit amb la resta de la ciutadania.
És per això que Cardona, impulsat des del seu Ajuntament, va iniciar l’estiu de l’any 2013 un procés
participatiu per decidir quin havia de ser el futur de la vila per als propers 10 anys.

Tres ingredients clau:
El Govern local es va inspirar en tres conceptes per tirar endavant la planificació estratègica:
1.- La participació ciutadana: havia de ser una experiència d’intel·ligència col·lectiva.
El Govern va voler compartir i estendre la responsabilitat de decidir aquesta nova planificació a totes
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 la Cardona de futur. Calia que
el Pla estratègic fos un exemple de participació ciutadana real.
2.- Calia definir entre totes i tots un nou model de governança i de gestió: el desenvolupament local i la cooperació publicopública i publicoprivada
Va ser per això que una de les primeres accions, abans de començar a elaborar el Pla, va ser formarnos en aquesta filosofia de treball: el desenvolupament local
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Vam convidar el Sr. Mateo Hernando, expert en desenvolupament local, el qual va introduir els següents conceptes:
-La cultura de la cooperació publicopública i publicoprivada
-Conceptes bàsics del desenvolupament territorial.
-La importància d’establir processos de baix a dalt
-Que calia identificar els agents socioeconòmics locals i establir uns rols actius.
-La importància de prendre decisions conjuntament des del territori, promovent així més identitat
i cohesió social, posant en valor tots aquells projectes d’interès col·lectiu.
-Que cal crear models d’economia intel·ligents, basats en els potencials endògens del territori,
en la innovació permanent, en la professionalització de les empreses i en la cooperació a tots els
nivells.
-Que cal tenir una visió transversal del desenvolupament local, que contempli la persona com
l’eix primer, al voltant de la qual gira i es desenvolupa qualsevol estratègia socioeconòmica. La
planificació estratègica parteix de les persones i s’encamina a les persones.
Van assistir-hi els alcaldes de Cardona i de Solsona, així com una representació dels regidors i del
personal tècnic. També van assistir-hi els presidents de l’Associació d’Empresaris de Cardona i de
Solsona. A més hi van assistir empresàries i empresaris compromesos amb el projecte.
A partir d’aleshores, vam iniciar una sèrie de trobades on vam treballar i aprofundir nous models de
governança i de gestió, basats en la professionalització de la promoció econòmica, el foment de la
cooperació publicopública i publicoprivada i la visió territorial a l’hora de planificar.

3.- Una visió i acord territorial
Tres documents
La planificació estratègica resultant consta de tres documents:

CARDONA, LA VILA QUE VOLEM
Un text que ens diu com volem que sigui Cardona en el futur, però no solament definint cap a on
volem anar, sinó amb quins valors i de quina manera. Aquest és, sens dubte, el document del qual
emanen els altres. Aquest llibre l’ha coordinat un grup de joves del poble que, a través d’una dinàmica, han fet participar prop de vuit-centes persones. És sens dubte el document més important dels
tres.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PRIORITATS
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 per aconseguir arribar a esdevenir la Cardona que volem i que hem descrit al llibre primer.
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.
Com s’ha escrit el llibre “Cardona, la vila que volem”?
El primer llibre, l’han coordinat, dissenyat i realitzat un grup de 20 joves, juntament amb els seus professors i professores.
Durant uns mesos es van estar formant en àrees de ciutadania, humanitats i models de gestió i relació socials.
Després van organitzar una enquesta plena de preguntes clau 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 tant, ha estat
un exercici de reflexió social, cultural i econòmica poc habitual i alhora molt saludable.
Després van organitzar-se i van entrevistar unes cinc-centes persones, demanant, una a una, per
cada una de les preguntes clau.
Moltes altres persones, unes tres-centes més, van voler respondre també l’enquesta, pel seu compte. En total la van respondre unes vuit-centes persones.
Amb els resultats van elaborar uns gràfics de consens.
I sobre els gràfics van redactar les conclusions. I són aquestes conclusions les que formen el text del
llibre primer del PLA ESTRATÈGIC: CARDONA, LA VILA QUE VOLEM.
Aquest llibre dibuixa 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 perquè cadascú pugui treure
el millor de si mateix.
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Com s’ha escrit el document “Línies estratègiques i prioritats”?
Ara que ja sabíem què volíem, calia saber els camins per arribar-hi.
És per això que, després de realitzar una vintena de visites de prospecció, on poder fer pedagogia
sobre el valor de la planificació estratègica, vam celebrar una assemblea ciutadana per escoltar-nos
i descriure quines eren les propostes per poder arribar a aconseguir la Cardona que havíem descrit.
Van assistir-hi un centenar de ciutadanes i ciutadans. Vam treballar en grups segmentats, procurant
que els principals agents i rols socials hi fossin representats. A través d’una metodologia de participació ciutadana àgil i concreta vam poder identificar i reduir a cinc línies estratègiques en què podernos centrar. Aquestes línies ens encaminen directament a l’objectiu descrit al llibre primer. Són les
següents:
Línia 1: Les persones i la qualitat de vida
Línia 2: Impuls a l’activitat empresarial i econòmica
Línia 3: El Turisme, com a vector clau del desenvolupament econòmic i social
Línia 4: La Salut, com a eix vertebrador i identitari de la comunitat, la cultura i l’economia.
Línia 5: Un nou model de gestió, per a una nova manera de fer.
Ara calia fer un pla d’acció.
Però què és el Pla d’acció?
Després, i durant cinc mesos, es van constituir diferents taules sectorials per poder desenvolupar les
anomenades línies. Algunes d’aquestes taules van ser:
Indústria, Comerç, Turisme, Salut, Joves i Habitatge, entre altres.
Aquestes taules sectorials han tingut la següent dinàmica:
Han tingut un rol formador, ja que els participants havíem d’aprendre abans de prendre decisions.
Han tingut un rol de reflexió i debat.
Han tingut un rol de prendre decisions.
És per això que cada sectorial ha tingut l’acompanyament, tant del consultor que ha dinamitzat i conduït cada taula, com l’acompanyament i assessorament d’experts que ens han aportat expertesa,
profunditat i exemples de bones pràctiques en primera persona.
Amb tota la documentació generada hem pogut redactar un document on surt un compendi de totes
les accions a promoure, com un dossier explicitant, en forma de fitxes de projecte, el detall de com
s’han de fer aquests projectes
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Finalment, el dia 17 d’octubre, vam convocar a totes les persones que van participar en les taules
sectorials i a l’assemblea inicial per poder consensuar i validar, tant el contingut com l’organització de
les línies estratègiques del Pla d’acció.
Ara calia traslladar a la ciutadania que teníem la feina enllestida:
Calia explicar que tenim un llibre que dibuixa quin model de Cardona volem per al futur, que hem
establert quines línies estratègiques ens duran fins a aquest nou model de vila desitjat i, finalment,
hem dissenyat un document tècnic on s’explicita detalladament cada un dels projectes per dur-los a
terme i aconseguir-los de la manera més professional i acurada possible.
Us convidem que ens llegiu.
En la redacció d’aquests projectes hi ha la tinta de centenars de persones que, des de la seva generositat, han sortit de les seves cases i s’han trobat al voltant de l’amistat, per dibuixar i dissenyar, a
diferents nivells, el somni d’una vila basada en les persones.
Han estat gairebé vuit-centes persones les que, bé a través de reunions tècniques, de participació
assembleària o bé responent enquestes, han participat activament en la redacció d’aquest projecte.
Ens sentim orgullosos i satisfets, ja que al voltant d’un 15% de la població ha contribuït directament
en la redacció d’aquest text i hem de felicitar-nos.
Estiguem agraïts i celebrem-ho!
Ara queda una enorme labor a fer: Fer allò que vam dir que faríem!
La maduresa d’un poble no rau solament a planificar conjuntament, sinó a demostrar el compromís
ferm de realitzar i crear junts allò a què un dia ens vam comprometre.

Santi López
Coordinador del Pla estratègic
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Un procès de reflexió
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Cardona, la Vila que volem
“Visquem d’aquella manera que faci que les
generacions futures, quan pensin en pau i
esperança, puguin pensar en nosaltres”

PLA D’ACCIÓ
quest 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.

El relat de com es va fer aquest llibre

Sobre el primer document: “Cardona, la Vila que
volem”

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.

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.

El Govern de Cardona va voler compartir i estendre la responsabilitat de decidir aquesta planificació
a totes 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.

Com s’ha elaborat?
Durant uns mesos ens vam estar formant
en àrees de ciutadania, humanitats i models de gestió, relacions socials i emocions.

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

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.

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.

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.

La Planifiació Estratègica resultant, consta de tres
documents:

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

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.

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

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.

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.

És sens dubte el document més important dels tres.

En aquest llibre dibuixem el model de vila que VOLEM.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PRIORITATS

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.

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 ajudaran a esdevenir la Cardona que volem.

Cardona ha de ser una increïble oportunitat per a que cada
una i cada un pugui treure el millor de sí mateixa i de sí mateix.
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PRESENTACIÓ

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

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

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.

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

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.

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.

CULTURA, IDENTITAT I COHESIÓ

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

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.

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

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.

“Tot el que estimem profundament es converteix en
part de nosaltres”
Helen Keller

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.

VUIT CAPÍTOLS, VUIT REFLEXIONS
CAPÍTOL I
La CULTURA ha de ser l’eix vertebrador social i
econòmic de Cardona

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.

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

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

CAPÍTOL V
La JOVENTUT és el futur del nostre poble i cal cuidarla

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

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

Un requisit imprescindible per cooperar és tenir AUTOESTIMA. Les societats que no tenen autoestima 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.

CAPÍTOL VIII
Una NOVA ECONOMIA que estigui al servei de les
persones

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

Cardona, una vila basada en l’EDUCACIÓ

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.

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.

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.

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.

L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET UNIVERSAL

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.

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.

QUÈ ÉS EDUCACIÓ PER A NOSALTRES?
Per
DAR

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 comunitat basada en l’absolut respecte i admiració vers cada un i cada una de nosaltres.

a

i

nosaltres,
educar
és
CUIvetllar
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.

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:

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

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

EDUCAR I ACOLLIDA

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

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.

“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”

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.
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.
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EDUCAR I INTEGRACIÓ SOCIAL

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

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

OCUPACIÓ I QUALITAT DE VIDA
L’ocupació de cada persona ha de permetre assolir una qualitat de vida satisfactòria i digna.

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 integra i ens cohesiona construint
i elaborant el coneixement entre totes i tots.

OCUPACIÓ, ECONOMIA I PERSONES

Cal esborrar les barreres entre els posseïdors del coneixement i els que no el tenen. Un nou model educatiu 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.

SALARI I SATISFACCIÓ PERSONAL

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.

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

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.

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.

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.

PERSONES, EMPRESA I INTERMEDIACIÓ
Creiem que l’administració ha de vetllar i garantir la intermediació entre les persones del territori i les empreses, 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.

Una societat que coopera camina cap a la maduresa.

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.

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

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:

“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”

“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

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

HABITATGE, UN BÉ BÀSIC?

JOVENTUT I IMPLICACIÓ

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.

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

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.

Els joves han de poder estudiar i desenvolupar-se
atenent els seus dons i allò que estimen, independentment 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.

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 harmonia 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.

Allò
que
lo,
doncs

un
és

estima
cal
desenvoluparel
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 necessàriament diferent i irrepetible.

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.

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.

La situació mediambiental ens obliga a invertir en sistemes de vida més SOSTENIBLES i respectuosos 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.

Us
ses,

que

proposem
ens
han

fet

aquestes
reflexionar

frasobre:

-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
compartir que cadascú de nosaltres pot esdevenir.

“Un habitatge, no és solament un lloc on vius, sinó
LA LLAR, on vius”

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

Un nou model de GOVERNANÇA ciutadana,
una altra manera de fer.

UN MODEL DE SALUT BASAT EN LA SALUT

UNA NOVA GOVERNANÇA BASADA EN LA COOPERACIÓ

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 sobrevisquent a la por.
Un
poble
que
es
dedica
a
viure,
fomentar
i
celebrar
la
salut,
VIU!

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 compartit, participat i co-creat.

SAUT, ACOMPANYAMENT I VOLUNTARIAT

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

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

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.

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 encara l’acompanyament
de qualitat a les persones de la nostra comunitat.

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
ecosistema territorial natural al qual pertanyem.

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.

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.

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

EL CANVI DE LA DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA
VERS LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

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

Creiem que el model de democràcia estrictament representativa ja és obsolet. Cal que impulsem decididament
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.

SALUT I HÀBITS SALUDABLES

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.

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
qualitat de les relacions socials, el paisatge i tot allò
que afecta a un concepte de salut i qualitat de vida.
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L’ECONOMIA NO ÉS CAP OBJECTIU, SINÓ UNA
EINA

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.

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.

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

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 permès la nostra vida, no estarem cuidant de nosaltres.

“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”

L’ECONOMIA I EL BÉ COMÚ

Una NOVA ECONOMIA que estigui al servei de
les persones

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

ECONOMIA, TALENT I COOPERACIÓ

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
humans: l’estima i la solidaritat per a tots nosaltres.

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.

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

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

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

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.

Ens espera un viatge llarg, però esperançador. Un
viatge que hem escollit 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
caminar 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.

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.

“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”

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.

Miquel Martí i Pol
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COORDINACIÓ I REDACCIÓ D’AQUEST LLIBRE
Josep Francesc Bonfil
Mariona Bonsfills
Andreu Camacho
M. Carme Camprubí
Albert Carreño
Josep Corominas
Adela Cruz
Mourad El Filali
Albert Farré
Emily Dayanara Macías
Rui Jorge Marques
Silvia Milán
Diana Moscoso
Estefania Scarlett Pacheco
Roger Plaixens
Andrea Rodríguez
Joan Serra
Laura Torres
Àngela Colell
Santi López
DIBUIX
Silvia Milán
DISSENY GRÀFIC I MAQUETACIÓ
Mavi Gil
PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN EL PROCÈS DE RECOLLIDA DE DADES I REALITZACIÓ
D’ENQUESTES
787 Persones
Moltes gràcies.
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Un objectiu

Visió, missió i objectius
Una visió
1- Una visió integral del desenvolupament de les persones
2- Una visió territorial
3- Una visió de nova governança basada en:
-La participació i el consens
-La professionalització de la gestió
Una missió
1- Impulsar una realitat cultural intensa com a eix vertebrador i integrador de les persones
2- Impulsar una oferta d’habitatge i entorn urbà de qualitat
3- Impulsar una ocupació de qualitat
Un objectiu general
Fer que Cardona sigui un lloc referent al món, on el més important siguin les persones i la seva qualitat de vida.
Objectiu específics
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-hi a
viure.
3- Augmentar el nombre i la qualitat de l’ocupació, ja que cal que els nostres ciutadans 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 potenciï 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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Desenvolupament
integral de les
persones

Perspectiva
territorial

Nova governança.
Participació i
concens.
Professionalització

La cultura com a eix
vertebrador del territori i
integrador de les
persones

Habitatge i entorn urbà
de qualitat

Ocupació de
qualitat

Fer que Cardona sigui un lloc referent al món, on el més
important siguin les persones i la seva qualitat de vida.

Augmentar la població durant els propers anys.

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

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

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

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

Aconseguir un nou model de relació ciutadaniaadministració, basada en la participació ciutadana real.

Impulsar un nou model de governança al servei de les persones
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Una perspectiva territorial
El desenvolupament local parteix d’un enfocament que pren, com a unitat d’actuació principal,
el territori. Si partim del fet que darrere del terme “local” trobem diferents realitats espacials, l’àmbit
local no s’ha de veure com una demarcació administrativa, sinó com un espai geogràfic amb unes
característiques similars que es tradueixen en una situació socioeconòmica comuna.
Els seus problemes i les seves necessitats, les seves tradicions i la seva cultura han de ser recollits
en el diagnòstic territorial que es formuli dins del procés d’elaboració de l’estratègia de desenvolupament.
En aquest sentit, les delimitacions administratives no responen ni a la lògica de l’activitat
econòmica ni al funcionament dels mercats de treball. Els sistemes productius locals, per tant,
no coincideixen necessàriament amb les fronteres o delimitacions d’un municipi o una província.
És clau, doncs, comprendre que el desenvolupament local pot prendre forma en territoris de diverses
mides, però no en tots, atesa la naturalesa i la complexitat intrínseca del procés de desenvolupament.
És per això que aquest Pla estratègic té la decidida vocació de donar intensitat al disseny i a la
realització de programes i accions conjuntes amb la ciutat de Solsona a causa de la relació
cultural, social i econòmica que històricament es constata entre ambdós municipis.
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Estudi socioeconòmic

Estudi socioeconòmic
Cardona: població, atur, ocupació i empresa

Sumari
Cardona: població i atur
Dades generals sobre població
Població activa
L’atur: visió general
Evolució de l’atur des de 2005. Diferències de gènere
L’atur entre els diferents grups d’edat
L’atur i el nivell d’estudis
Les activitats econòmiques afectades per l’atur
Atur i immigració
Protecció de les persones sense feina
L’ocupació a Cardona
Les contractacions: evolució i diferències de gènere
Evolució de la contractació segons grups d’edat
Evolució de la contractació segons sectors productius
Evolució de la contractació segons el nivell d’estudis
Evolució de l’ocupació segons el tipus d’ocupació
Evolució de l’ocupació segons la mida de l’empresa
Tipologies de contractes
La contractació en empreses de treball temporal (ETT)
Afiliacions a la Seguretat Social (Règim General i Autònoms)
Cardona: teixit empresarial
Activitat industrial
Activitat comercial
Activitat turística
Indicadors macroeconòmics
El sector de la construcció
Conclusions - recomanacions
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L’objectiu de les pàgines que segueixen és fer una breu presentació d’alguns dels indicadors més
significatius de la situació actual de la vila de Cardona en allò que fa referència a atur, ocupació i teixit
empresarial.
L’evolució de la conjuntura general, caracteritzada per una profunda crisi, ha afectat de manera
important la ciutat de Cardona, que ha passat de no tenir població aturada a una situació en què
aquesta variable esdevé una de les més importants per assegurar la qualitat de vida i la cohesió
social. Amb un nivell d’atur més de dues vegades superior als de fa set o vuit anys, la situació a curt
termini de la vila sembla compromesa.
És per això que cal aturar-se per fer una revisió de les variables que hi poden estar relacionades per,
després d’una acurada reflexió, proposar mesures per redreçar la situació
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Cardona: població i atur
Dades generals sobre població
Segons l’IDESCAT, Cardona comptava l’any 2013 amb 5.006 habitants. Això vol dir que en el període 2000-2013 havia perdut 561 habitants (un 10% de la població que tenia a l’inici de segle). Com es
veu en la Taula 1, aquesta tendència és l’oposada a la que ha seguit el conjunt de Catalunya, on s’ha
produït un increment per sobre del 20%.
Anys

Cardona

Catalunya

2000

100

100

2001

99

102

2002

97

104

2003

95

107

2004

95

109

2005

94

112

2006

94

114

2007

93

115

2008

93

118

2009

93

119

2010

93

120

2011

92

120

2012

91

121

2013

90

Taula 1 - Evolució de la població, 2000-2012
Font: Anuari Econòmic 2013 i IDESCAT

Gràfic 1 - Evolució de la població (índex 100 = any 2000)
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Durant l’any 2012 (el darrer del qual disposem de dades), el saldo migratori ha estat negatiu: han
marxat de la vila més persones de les que hi han arribat:
Emigració interna

130

Emigració exterior

0

Immigració interna

87

Immigració externa

8

Taula 2 - Font Idescat i DiBa-Hermes1

Gràfic 2 - Moviment demogràfic Cardona 2004-2012
Si es compara la població per trams d’edat entre els anys 2000 i 2012, es veu com l’any 2000 concentrava més població en el tram d’edat de futurs i recents treballadors i, per contra, l’any 2012
concentra més població en edat de jubilar-se en un període màxim de 15 anys.
Aquest fet queda patent si es compara l’índex de reemplaçament —que relaciona la població que
està entrant en el mercat de treball (de 15 a 24 anys) i la que està sortint (de 55 a 64 anys)— dels
dos anys. Mentre que el 2012 l’índex de reemplaçament és de 161,8 —és a dir, per cada 100 persones en edat de començar a entrar en el mercat de treball (15-24 anys) hi ha 161,8 en edat de sortirne (55-64 anys).
Així mateix, l’índex de dependència —que relaciona la població teòricament activa amb la població
inactiva— ha augmentat en 3 punt percentuals entre el 2000 i el 2012 (53,2 i 56,2, respectivament).
S’entén per immigració interna: Altes registrades en el padró municipal d’habitants durant un any determinat, per canvi
de residència des d’un altre municipi de Catalunya o de la resta de l’Estat.
S’entén per emigració interna: Baixes registrades en el padró municipal d’habitants durant un determinat any per canvi de
residència a un altre municipi de Catalunya o de la resta de l’Estat.
S’entén per immigració exterior: Canvi de residència quan el municipi de procedència és l’estranger i el de destinació és
qualsevol dels municipis de Catalunya. La immigració externa inclou tant l’arribada de persones de nacionalitat espanyola
com estrangera que procedeixen de l’estranger.
S’entén per emigració exterior: Canvi de residència quan el municipi de destinació és l’estranger i el de procedència és
qualsevol dels municipis de Catalunya. L’emigració externa inclou tant la sortida de persones de nacionalitat espanyola
com estrangera. Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
1
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És a dir, el 2012 per cada 100 persones teòricament actives (de 15 a 64 anys) hi havia 56,2 persones
inactives (població menor de 15 i major de 65 anys).
Tanmateix, l’índex d’envelliment, que relaciona el nombre de persones de 65 anys i més i per cada
100 joves menors de 15 anys, ha disminuït lleugerament entre el 2000 i 2012 (217 i 204 respectivament). Malgrat això, l’índex d’envelliment de Cardona segueix sent un dels més alts de Catalunya.
Població activa
Cardona comptava l’any 2013 amb una població activa de 2.356 persones (1.323 homes i 1.033
dones), segons DiBa-Hermes. D’aquestes persones, sabem que 800 eren assalariades mentre 403
estaven incloses en el règim d’autònoms; a més a més, al 2013 hi havia 333 persones aturades (atur
registrat).2
La majoria d’aquestes persones (679 persones, 56,5% del total) corresponien al sector de serveis,
mentre el 26% estaven al sector industrial (312 persones).
Sector

ASSALARIATS

Percentatge

AGRICULTURA

35

4,4

INDÚSTRIA

259

32,4

CONSTRUCCIÓ

62

7,8

SERVEIS

444

55,5

TOTAL

800

100,0

Sector

AUTÒNOMS

Percentatge

AGRICULTURA

67

16,6

INDÚSTRIA

53

13,2

CONSTRUCCIÓ

48

11,9

SERVEIS

235

58,3

TOTAL

403

100,0

L’atur: visió general
A nivell econòmic convé remarcar que l’Estudi socioeconòmic de Cardona. 2000-2006 posava de
relleu que, tot i la baixada de població, durant aquells anys s’havien seguit creant llocs de treball.
L’increment havia estat de gairebé un 10% i es considerava que Cardona era autosuficient pel que
feia a l’activitat laboral en un 87,5% i que l’atur que s’hi trobava era de tipus friccional.
L’arribada de la crisi, però, va fer canviar aquesta conjuntura. La Taula 3 recull l’evolució de l’atur registrat3 a Cardona entre els anys 2006 i 2012 i, com s’hi pot veure, el percentatge s’ha multiplicat per
2,6 des de 2007.
Els anys més difícils varen ser els que varen anar de 2008 fins al 2010, quan el nombre d’aturats es
va multiplicar per 2,3 i va passar d’aquesta manera de les 131 persones a les 313. Els anys posteriors, tot i mostrar un lleuger increment, semblen indicar un estancament d’aquesta tendència, tot i
mantenir els percentatges més alts de tot el període estudiat.
Segons aquestes dades hi hauria unes vuit-centes persones en edat de treballar que oficialment es trobarien sense
feina però que no estarien registrades en els serveis d’ocupació.
3
Atur registrat: Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació, hagin treballat amb anterioritat o no, registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
2
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Taula 3 - Evolució de l’atur registrat
Font: Anuari Econòmic 2013. Percentatges

Taula 4 - Evolució del nombre d’aturats, 2000-2013
Font: IDESCAT. Nombres absoluts
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Any

Nombre d’aturats

2000

82

2001

88

2002

101

2003

100

2004

105

2005

158

2006

171

2007

131

2008

131

2009

223

2010

313

2011

305

2012

325

2013

327

Segons dades de l’Observatori del Bages, a desembre de 2013 l’atur registrat a Cardona representava el 13,82% de la població activa estimada i afectava un total de 333 persones. Tingueu en compte
el que s’ha dit a la nota 2.
D’aquestes persones oficialment aturades, 161 eren homes i 172 dones. Tal com es pot veure a la
Taula 5, els homes representen el 52,5% de la població i només arriben al 48,3% d’aturats, mentre la
tendència s’inverteix en el cas de les dones (51,7% del total de població; 47,5% d’aturades).
Homes

Dones

Total

Atur

161

172

333

%

48,3

51,7

100

Pob. Total

1.637

1.479

3.116

%

52,5

47,5

Taula 5 - Atur segons gènere

100
4

En comparació amb el conjunt comarcal s’observen dues tendències que val la pena de destacar:
- L’atur registrat a Cardona és més baix que al conjunt comarcal (13,82% davant del 16,45%).
- L’atur entre els homes és més elevat al Bages (50,4%) que a Cardona (48,3%), mentre a les
dones es dóna la tendència contrària: a Cardona el percentatge se situa en el 51,7% mentre al
conjunt comarcal es queda al 49,6.5

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Bages, desembre 2013.
Cal prendre aquestes dades amb molt de compte perquè podrien no ser significatives i deure’s a factors purament
aleatoris.
4
5
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Evolució de l’atur des de 2005. Diferències de gènere
Títol: Dades Municipals. MERCAT DE TREBALL. Atur registrat. Evolució per gènere
Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació.
Àmbit: Cardona
filtre Anys. Des de: 2005-2005 filtre Fins a: 2014-2014 filtre Període: 1-Mes filtre Municipi:
AMBIT-Cardona
Període

Homes

Dones

Total

2005, Gener

43

92

135

2005, Febrer

43

97

140

2005, Març

55

103

158

2005, Abril

47

91

138

2005, Maig

45

86

131

2005, Juny

42

84

126

2005, Juliol

57

89

146

2005, Agost

56

92

148

2005, Setembre

66

91

157

2005, Octubre

74

87

161

2005, Novembre

71

101

172

2005, Desembre

66

99

165

2006, Gener

68

111

179

2006, Febrer

65

96

161

2006, Març

67

104

171

2006, Abril

61

108

169

2006, Maig

52

109

161

2006, Juny

53

96

149

2006, Juliol

57

90

147

2006, Agost

58

92

150

2006, Setembre

63

90

153

2006, Octubre

53

88

141

2006, Novembre

60

85

145

2006, Desembre

55

84

139

2007, Gener

52

89

141

2007, Febrer

50

87

137

2007, Març

48

83

131

2007, Abril

44

81

125

2007, Maig

37

85

122

2007, Juny

43

85

125

2007, Juliol

41

89

130

2007, Agost

43

90

133
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2007, Setembre

46

94

140

2007, Octubre

53

92

145

2007, Novembre

46

81

124

2007, Desembre

53

85

138

2008, Gener

43

92

135

2008, Febrer

47

91

138

2008, Març

44

87

131

2008, Abril

60

88

148

2008, Maig

61

90

151

2008, Juny

53

100

153

2008, Juliol

58

98

156

2008, Agost

62

103

165

2008, Setembre

62

111

173

2008, Octubre

70

108

178

2008, Novembre

67

124

191

2008, Desembre

73

128

201

2009, Gener

79

149

228

2009, Febrer

79

137

216

2009, Març

92

131

223

2009, Abril

101

137

238

2009, Maig

107

138

245

2009, Juny

111

130

241

2009, Juliol

115

136

251

2009, Agost

120

145

265

2009, Setembre

128

150

278

2009, Octubre

128

160

288

2009, Novembre

136

161

297

2009, Desembre

132

154

286

2010, Gener

132

157

289

2010, Febrer

141

167

308

2010, Març

141

172

313

2010, Abril

136

168

304

2010, Maig

128

172

300

2010, Juny

115

163

278

2010, Juliol

123

165

288

2010, Agost

132

167

299

2010, Setembre

129

170

299

2010, Octubre

125

174

299

2010, Novembre

130

167

197
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2010, Desembre

123

172

295

2011, Gener

122

162

284

2011, Febrer

123

165

288

2011, Març

132

173

305

2011, Abril

124

161

285

2011, Maig

134

165

299

2011, Juny

127

164

291

2011, Juliol

125

155

280

2011, Agost

128

159

287

2011, Setembre

142

159

301

2011, Octubre

165

178

343

2011, Novembre

156

179

335

2011, Desembre

157

182

339

2012, Gener

151

186

337

2012, Febrer

149

185

334

2012, Març

147

178

325

2012, Abril

146

182

328

2012, Maig

144

197

341

2012, Juny

143

189

332

2012, Juliol

137

182

319

2012, Agost

147

183

330

2012, Setembre

146

179

324

2012, Octubre

142

169

311

2012, Novembre

141

167

308

2012, Desembre

140

163

303

2013, Gener

134

175

309

2013, Febrer

145

175

320

2013, Març

148

179

327

2013, Abril

150

182

332

2013, Maig

148

182

330

2013, Juny

144

179

323

2013, Juliol

144

173

317

2013, Agost

151

172

323

2013, Setembre

164

188

352

2013, Octubre

159

190

349

2013, Novembre

159

185

344

2013, Desembre

161

172

333

2014, Gener

155

179

334

2014, Febrer

150

185

335
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Gràfic 3 - Evolució de l’atur. Cardona 2005-2013. Diferències per gènere
L’atur entre els diferents grups d’edat
Segons les dades del Departament d’Empresa i Ocupació, l’evolució dels diferents grups d’edat, pel
que fa a l’atur, al llarg del període 2008-2014 sembla indicar tres comportaments desiguals:
- El col·lectiu de persones menors de 25 anys hauria tingut poques variacions i s’hauria mantingut
sempre per sota de les 30 persones aturades.
- El col·lectiu de majors de 54 anys seria el més castigat per la crisi i l’únic en què no s’ha evidenciat cap signe de canvi de tendència.
- Els grups de persones de 25 a 54 anys varen veure com s’incrementaven les seves taxes d’atur
els primers anys de crisi (2008-2010), però després s’han estabilitzat. Cal dir que el grup de 40 a
54 anys és el que ha mostrat la pitjor evolució dels dos.

Gràfic 4 - Evolució de l’atur, 2008-2014. Font: DiBa-Hermes
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Període

< 25

25 - 39

40 - 54

> 54

Total

2008

15

55

50

40

160

2009

26

90

93

47

255

2010

24

105

112

56

297

2011

24

112

107

61

303

2012

24

107

117

76

324

2013

21

102

114

94

330

2014

20

96

118

102

335

Taula 6- Evolució de l’atur, 2008-2010. Font: DiBa-Hermes
Segons les dades de l’Observatori del Bages (octubre de 2013), el 51,29% de les persones aturades tenien 45 anys o més. Aquest percentatge està quatre punts per sobre de la mitjana comarcal
(47,2%). En la mateixa data, el percentatge de persones que no treballaven i duien un any o més
buscant feina (aturats de llarga durada) era del 48,71%. Eren un total de 170 persones, el 53,5% de
les quals eren dones.
L’atur i el nivell d’estudis
Quant a l’evolució per nivell d’estudis, les dades presenten una gran complexitat d’estudi –lligada
al fenomen de la variabilitat estacional– que dificulta anar més enllà d’una simple descripció. Per
aquesta raó, creiem que el més significatiu de la Taula 7 és el percentatge d’atur en funció del nivell
d’estudis acabat al febrer de 2014.
Com es veu en aquesta taula, el gruix més important de persones aturades (63,5%) el suporta
l’educació general, seguida pels estudis primaris i la formació professional. També es pot dir que,
independentment del nivell d’estudis aconseguit, totes les categories han resultat afectades negativament pel canvi de conjuntura. Sembla insinuar-se que tant les formacions d’alt nivell com les de molt
baix nivell són les que millor han resistit.
De tota manera, caldria un estudi més aprofundit per poder dir alguna cosa més acuradament sobre
el comportament d’aquesta variable. Tinguem en compte que les dades de la distribució de la població de Cardona segons el seu nivell educatiu tenen més de deu anys i, per tant, no es poden utilitzar
per veure si hi ha hagut canvis significatius en els darrers temps.6
Nivell formatiu

Feb 08 Feb 14 Variació % Atur 08

% Atur 14

% Variació

Sense estudis

1

1

0

0,27%

0,30%

0,00%

Estudis primaris incomplets

3

11

8

2,17%

3,28%

266,367%

Estudis primaris complets

27

38

11

19,57%

11,34%

40,74%

Programes formació professional

9

31

22

6,52%

9,25%

244,44%

Segons dades de l’IDESCAT, de l’any 2001, la distribució de la població de Cardona segons el nivell d’estudis que havia
assolit era la següent:
6

No sap
llegir o
escriure

Sense
estudis

Primer
grau

ESO, EGB
Batx.
Elemental

FP grau
mitjà

FP grau
superior

Batxillerat
superior

131

418

2.365

1.065

133

130

365

(37)

Diploma- Llicentura
ciatura i
Doctorat
200

151

Total

4.958

Educació general

85

213

128

61,59%

63,58%

150,59%

Tècnics-professionals superiors

6

24

18

4,35%

7,16%

300,00%

Universitaris primer cicle

5

5

0

3,62%

1,49%

0,00%

Universitaris segon i tercer cicle

2

12

10

1,45%

3,58%

500,00%

Altres estudis post-secundaris

0

0

0

0,00%

0,00%

ND

138

335

197

100,00%

100,00%

142,75%

TOTAL

Taula 7 - Atur registrat 2008-2014, segons nivell d’estudis. Font: DiBa-Hermes

Les activitats econòmiques afectades per l’atur
Quant a les activitats econòmiques, les més afectades per l’atur han estat les indústries manufactureres (19,7% del total), seguides de les activitats administratives i serveis auxiliars, el comerç i la construcció (Taula 8). Els serveis (58%) i la indústria (21%) són els grans sectors que suporten l’atur de la
vila de Cardona.
Activitats econòmiques

Atur

Indústries manufactureres

19,77%

Activitats administratives i serveis auxiliars

16,28%

Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes

12,79%

Construcció

11,92%

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria

7,85%

Hostaleria

7,27%

Activitats sanitàries i de serveis socials

4,94%
(38)

Activitats professionals, científiques i tècniques

3,78%

Sense ocupació anterior

2,91%

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

2,62%

Transport i emmagatzematge

1,16%

Educació

1,16%

Altres serveis

1,16%

Indústries extractives

0,87%

Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió residus i descontaminació

0,87%

Activitats financeres i d’assegurances

0,87%

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment

0,87%

Activitats immobiliàries

0,29%

Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

0,00%

Informació i comunicacions

0,00%

Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic...

0,00%

Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic...

0,00%

Taula 8 - Distribució de l’atur per activitats econòmiques, 2014. Font: DiBA-Hermes
Pel que fa als grups d’ocupació, les ocupacions elementals –amb gairebé la tercera part de l’atur–,
artesans, treballadors industrials i de la construcció i el personal de restauració i comercials han estat
els treballs més afectats Taula 9.
Grans grups d’ocupació

Febrer 2014

Ocupacions elementals

32,54%

Artesans, treballadors indústries i construcció

17,01%

Treballadors de restauració, personals i venedors

14,63%

Operadors d’instal·lacions i màquines, i muntadors

13,13%

Tècnics i professionals de suport

9,25%

Empleats d’oficina, comptables i administratius

7,16%

Professionals científics i intel·lectuals

3,58%

Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres

2,09%

Directors i gerents

0,60%

Ocupacions militars

0,00%

Taula 9 - Distribució de l’atur segons ocupació. Font: DiBa-Hermes
Atur i immigració
L’any 2013 hi havia a Cardona 291 persones de nacionalitat estrangera, xifra que representa el
5,81% de la població. D’aquestes persones, 32 estaven registrades com a aturades, fet que eleva el
percentatge fins al 9,6%.
Com es veu a la Taula 10 i al Gràfic 6, l’inici de la crisi va afectar de manera molt marcada aquest
sector de la població (en nombres absoluts més als homes que no a les dones).
(39)

Període

Homes

Dones

Total

2005

5

2

7

2006

5

5

10

2007

7

2

9

2008

13

4

17

2009

28

8

36

2010

30

14

44

2011

30

15

45

2012

27

11

38

2013

21

11

32

2014

21

14

35

Taula10-Nombredepersonesaturades,distribuïdessegonselgènere.Cardona,2005-2014.FontDiBa-Hermes

Gràfic 6 - Evolució atur en persones estrangeres. Cardona, 2005-2014
Com es veu a la Taula 11 i al Gràfic 7, el major nombre de persones estrangeres aturades es trobaven en els sectors de serveis i de la construcció: l’any 2013 entre ambdós sectors sumaven el 87,5%
de l’atur total entre persones estrangeres.
Període

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

No Ocup Ant

Total

2005

0

1

2

3

1

7

2006

1

2

1

5

1

10

2007

1

1

2

4

1

9

2008

3

2

4

6

2

17

(40)

2009

1

6

9

20

1

36

2010

0

5

8

25

5

44

2011

1

5

8

24

7

45

2012

2

3

9

21

3

38

2013

2

1

8

20

1

32

2014

3

2

9

20

2

35

Taula 11 - Nombre de persones estrangeres aturades, segons sector. Cardona, 2005-2014

Gràfic 7 - Nombre de persones estrangeres aturades, segons sector. Cardona, 2005-2014
Protecció de les persones sense feina
De les 335 persones que es trobaven a l’atur al febrer de 2014, només 214 cobraven algun tipus de
prestació econòmica (63,8%).
Segons dades de l’Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona, a Cardona hi havia 111 persones que cobraven una prestació contributiva per atur (una de cada
dues), mentre 88 (41,1%) només cobraven els subsidi i 15 (7%) la renda activa d’inserció. Si comparem aquestes dades amb les que va registrar l’Observatori del Bages per al mes de setembre de
2013, veurem que de les 227 persones que hi havia sense feia en aquell moment, 126 tenien accés
a una pensió contributiva, 91 al subsidi i 10 a la renda activa d’inserció. La comparació d’ambdues
dades deixa veure un augment del nombre de persones que han esgotat la prestació contributiva i
que estan rebent dotacions econòmiques menors i no vinculades a les seves cotitzacions a la Seguretat Social. Per tant, es pot concloure que a Cardona s’està produint un procés de precarització de
la situació econòmica (i social) de les persones sense feina.

(41)

Protecció de les persones sense feina
De les 335 persones que es trobaven a l’atur al febrer de 2014, només 214 cobraven algun tipus de
prestació econòmica (63,8%).
Segons dades de l’Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona, a Cardona hi havia 111 persones que cobraven una prestació contributiva per atur (una de cada
dues), mentre 88 (41,1%) només cobraven els subsidi i 15 (7%) la renda activa d’inserció. Si comparem aquestes dades amb les que va registrar l’Observatori del Bages per al mes de setembre de
2013, veurem que de les 227 persones que hi havia sense feia en aquell moment, 126 tenien accés
a una pensió contributiva, 91 al subsidi i 10 a la renda activa d’inserció. La comparació d’ambdues
dades deixa veure un augment del nombre de persones que han esgotat la prestació contributiva i
que estan rebent dotacions econòmiques menors i no vinculades a les seves cotitzacions a la Seguretat Social. Per tant, es pot concloure que a Cardona s’està produint un procés de precarització de
la situació econòmica (i social) de les persones sense feina.

(42)

L’ocupació a Cardona
Les contractacions: evolució i diferències de gènere
Pel que fa a les contractacions, tal com es veu en la Taula 12 i al Gràfic 8, aquestes es varen desplomar a partir de l’any 2009, quan es varen reduir a menys de dues terceres parts del que havien estat
abans. Com es veu en la taula i el gràfic esmentats, no sembla que hi hagi hagut diferències significatives pel que fa a la distribució de gènere de les contractacions.
Període

Homes

Dones

Total

2006

677

778

1.455

2007

651

712

1.363

2008

749

765

1.514

2009

479

504

983

2010

574

622

1.196

2011

566

539

1.105

2012

430

452

882

2013

404

415

819

2014
69
50
119
Taula 12 - Evolució de la contractació, Cardona 2006-2014. Font: DiBa-Hermes

Gràfic 8- Evolució de la contractació, Cardona 2006-2014. Font: DiBa-Hermes

(43)

Evolució de la contractació segons grups d’edat
La Taula 13 i el Gràfic 9 mostren l’evolució de l’ocupació en els diferents grups d’edat. Com s’hi pot
veure, la davallada ha afectat especialment el grup de 30 a 45 anys i els menors de 20.
Període

< 20 anys

>=20 anys a
<25 anys

>=25 anys a
<30 anys

>=30 anys a
<45 anys

>45 anys

Total

2006

171

282

255

521

226

1.455

2007

118

271

276

525

173

1.363

2008

110

351

294

556

203

1.514

2009

67

244

133

380

159

983

2010

59

291

212

431

203

1.196

2011

63

188

226

397

231

1.105

2012

57

142

200

282

201

882

2013

32

177

201

245

164

819

2014

1

26

26

51

15

119

Taula 13 - Evolució de les contractacions segons grups d’edat

Gràfic 9 - Evolució de les contractacions segons grups d’edat
Evolució de la contractació segons sectors productius
Pel que fa a l’evolució segons el sector productiu, tal com es veu a la Taula 14 i al Gràfic 10,
l’element més destacable ha estat la pèrdua de llocs de treball en el sector de serveis. La resta de
sectors, per la seva poc important contribució al conjunt, han tingut una incidència menor.
(44)

Període

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Total

2006

51

125

92

1.187

1.455

2007

17

119

71

1.156

1.363

2008

24

95

66

1.329

1.514

2009

16

82

88

797

983

2010

31

168

123

874

1.196

2011

28

237

111

729

1.105

2012

22

78

48

734

882

2013

29

59

43

688

819

2014

3

32

7

77

119

Taula 14 - Evolució de la contractació a Cardona, 2006-2014

Gràfic 10 - Evolució de la contractació a Cardona, 2006-2014
Evolució de la contractació segons el nivell d’estudis
En relació a l’evolució de la contractació per nivell d’estudis, la Taula 15 i el Gràfic 11 semblen indicar
que la crisi ha afectat sobretot les persones amb estudis elementals.
Els canvis en els estudis de nivell mitjà, que són els que suporten la major part de l’ocupabilitat de
Cardona7, sembla que responen a la dinàmica conjuntural i no a un canvi en l’estructura econòmica, però caldria un estudi més aprofundit per descartar que en realitat no estiguessin sent substituïts
per persones amb titulacions superiors en un procés de degradació en cascada del treball força ben
conegut en la literatura sociològica.

Al 2013 varen representar el 72% del total, però cal tenir en compte que al 2010 havien sobrepassat el 87% del total
(vegeu taula 14).
7

(45)

Període

Elementals

Mitjans

Superiors

Total

2006

387

994

74

1.455

2007

306

961

96

1.363

2008

334

1.019

161

1.514

2009

102

739

142

983

2010

75

1.043

78

1.196

2011

82

935

88

1.105

2012

107

688

79

882

2013

148

592

75

819

2014

26

79

13

119

Taula 15 - Evolució de la contractació segons nivell d’estudis. Cardona, 2006-2014

Gràfic 11 - Evolució de la contractació segons nivell d’estudis. Cardona, 2006-2014
La comparació del percentatge de participació dels estudis mitjans i superiors en l’ocupació total de
Cardona, deixa veure dues situacions remarcables:
- En alguns anys (sobretot 2010 i 2011) la suma d’aquests dos tipus d’estudis ha arribat a suposar més del 90% del total de contractes.
- Mentre els estudis superiors han mostrat en els darrers quatre anys signes de recuperació, els
estudis mitjans han caigut des de 2010 (vegeu Gràfic 12).

(46)

Any

Estudis superiors

Estudis mitjans

Total

Percentatge superiors + mitjans

2006

5,1

68,3

1.455

73,4

2007

7

70,5

1.363

77,5

2008

10,6

67,3

1.514

77,9

2009

14,4

75,2

983

89,6

2010

6,5

87,2

1.196

93,7

2011

8

84,6

1.105

92,6

2012

9

78

882

87

2013

9,2

72,3

819

81,5

2014

10,9

66,4

119

77,3

Taula 16 – Percentatge dels estudis de nivell mitjà i superior sobre l’ocupabilitat total.
Cardona 2006-2014

Gràfic 12 - Evolució de les titulacions mitjana i superior en l’ocupació.
Cardona 2006-2014
Evolució de l’ocupació segons el tipus d’ocupació
L’anàlisi de l’evolució de l’ocupació segons el tipus d’ocupació mostra que el que s’ha desplomat
en el mercat laboral de Cardona han estat els contractes de treballadors i treballadores no qualificats
(caldria explicar els zeros dels anys 2012-2014).

(47)

Període

Personal directiu

Tècnics i professionals científics

Treballadors
serveis i administratius

Treballadors qualificats agricultura i pesca

Treballadors qualificats indústria i
construcció

Treballadors no
qualificats

Total

2006

15

79

355

19

163

824

1.455

2007

4

95

356

10

244

654

1.363

2008

5

73

381

4

259

792

1.514

2009

2

70

389

7

152

363

983

2010

0

77

346

10

186

577

1.196

2011

0

91

605

7

139

563

1.105

2012

21

140

273

68

380

0

882

2013

18

140

320

37

304

0

819

2014

2

27

33

4

53

0

119

Taula 17 - Evolució de l’ocupació segons tipus d’ocupació, Cardona 2006-2014

Gràfic 13 - Evolució de l’ocupació segons tipus d’ocupació, Cardona 2006-2014

(48)

Evolució de l’ocupació segons la mida de l’empresa
Tal com es veu en la Taula 18 i el Gràfic 14, la major part de la contractació l’està assumint actualment
la petita i mitjana empresa, sobretot després de l’enfonsament l’any 2009 de les grans empreses.
Període

1 a 10

11 a 50

51-100

501-5000

>5000

Total

2006

215

319

512

390

19

1.455

2007

202

388

411

362

0

1.363

2008

165

509

271

568

1

1.514

2009

131

410

276

161

5

983

2010

242

548

212

194

0

1.196

2011

175

532

226

172

0

1.105

2012

182

456

85

159

0

882

2013

175

455

83

106

0

819

2014

25

74

19

1

0

119

Taula 18 - Evolució de la contractació segons la mida de l’empresa. Cardona, 2006-2014

Gràfic 14 - Evolució de la contractació segons la mida de l’empresa. Cardona, 2006-2014
Tipologies de contractes
Pel que fa als tipus de contractes, les dades de febrer de 2014 indiquen que els contractes per obres
i serveis o eventuals suposen gairebé dues terceres parts del total. D’altra banda, el treball indefinit
amb prou feines supera el 20% del total.

(49)

Tipus de contracte

Percentatge

Ordinari temps indefinit

10,71%

Convertits en indefinits

10,71%

Obra o servei

32,14%

Eventuals circumstàncies producció

32,14%

Interinitat

10,71%

Formació

3,57%

TOTAL

100,00%

Taula 19 - Tipus de contracte, Cardona, febrer de 2014

Gràfic 15 - Tipus de contracte, Cardona, febrer de 2014
Extraiem de Flaixos del Mercat de Treball d’octubre de 2013 un quadre que recull les ocupacions més
contractades a la comarca del Bages en aquell moment. Creiem que aquesta informació pot ajudar a entendre quines seran les empreses que podran generar més ocupació en el curt termini: les
indústries manufactureres i els serveis de restauració. Excepte els treballadors de la salut, la resta són
fonamentalment treballs de baixa qualificació i fàcilment flexibilitzables.
Observi’s, també, com en conjunt la contractació indefinida suposa només l’11,4% del total.

(50)

La contractació en empreses de treball temporal (ETT)
Pel que fa a les contractacions registrades per empreses de treball temporal (ETT), la Taula 20 i el
Gràfic 16 indiquen que aquestes empreses d’intermediació han estat també afectades per la conjuntura de crisi, sobretot a partir de l’any 2009. Com a resultat d’aquesta davallada, actualment estan
col·locant, aproximadament, la meitat de les persones que abans podien subcontractar. Com es veu
en el Gràfic 16, l’ocupabilitat femenina procedent d’ETT ha sortit més mal parada que no la masculina, fins al punt que del total de persones que treballaven en aquesta modalitat d’intermediació (125),
només el 8% eren dones.
Període

Homes

Dones

Total

2006

310

339

649

2007

342

258

600

2008

422

388

810

2009

149

117

266

2010

122

177

299

2011

166

59

225

2012

145

44

189

2013

115

10

125

2014

32

2

34

Taula 20 - Contractes registrats per ETT, Cardona, 2006-2014

(51)

Gràfic 16 - Contractes registrats per ETT, Cardona, 2006-2014
Pel que fa a les diferències de contractació per ETT en funció dels grups d’edat, observem com la
major part de la gent que s’està contractant té entre 25 i 45 anys (46% al 2013, però 77% al 2012 i
74% al 2011).
Període

< 20 anys

>=20 anys a
<25 anys

>=25 anys a
<30 anys

>=30 anys a
<45 anys

>45 anys

Total

2006

79

119

117

264

70

649

2007

54

94

136

243

73

600

2008

69

177

166

289

109

810

2009

15

75

40

113

23

266

2010

14

82

72

115

16

299

2011

6

34

67

101

17

225

2012

8

26

54

92

9

189

2013

1

19

39

59

7

125

2014

0

2

5

23

4

34

Taula 21 - Evolució de la contractació de les ETT segons grups d’edat. Cardona, 2006-2014

(52)

Gràfic 17 - Evolució de la contractació de les ETT segons grups d’edat. Cardona, 2006-2014
Afiliacions a la Seguretat Social (Règim General i Autònoms)
Com es veu a la Taula 22, les afiliacions a la Seguretat Social durant l’any 2013 varen correspondre en
la seva totalitat a empreses de fins a 50 treballadors o treballadores.
En el Règim General, el 55,5% del total d’afiliacions correspon al sector de serveis i el 32,3% a
l’industrial.
En el règim d’Autònoms, el sector de serveis suposa el 58,3% i l’industrial el 13,1% (en aquest cas té
més pes el sector agrari, amb el 16,6%).
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència de l’afiliat. 2013
Total (desembre)

1.613

Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de
cotització. Per sectors. 2013
Agricultura

35

Indústria

259

Construcció

62

Serveis

444

Total

800

Afiliacions al règim d’autònoms de la S.S. segons ubicació del compte
de cotització. Per sectors. 2013
Agricultura

67

Indústria

53

Construcció

48

Serveis

235

Total

403

(53)

Afiliacions al règim d’autònoms de la S.S. segons ubicació del compte
de cotització. Per sectors. 2013
Agricultura

67

Indústria

53

Construcció

48

Serveis

235

Total

403

Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de
cotització. Per grandària del centre. 2013
Fins a 50 treballadors

800

De 51 a 250 treballadors

0

De 251 i més treballadors

0

Total

800

Comptes de cotització. 2013
Total

165
Taula 22 – Afiliacions a la Seguretat Social. Cardona, 2014

(54)

Cardona: teixit empresarial
Segons dades del Departament d’Empresa i Ocupació (quart trimestre de 2013), dues terceres parts
de les empreses de Cardona corresponen al sector de serveis.
Sector

Centres de
Cotització

Percentatge

Agricultura

5

3

Indústria

32

19,4

Construcció

17

10,3

Serveis

111

67,3

Total

165

100

Taula 23 – Centres de cotització segons els sectors empresarials
Font: DiBa-Hermes
Activitat industrial
Segons l’Anuari de la Caixa, 2012, l’activitat industrial entre el 2007 i el 2012 no ha variat. Cardona
compta amb 79 activitats industrials que es distribueixen de la següent manera:
- 47 industrials pròpiament dites. D’aquestes:
		
• 1 activitat en el sector de l’energia i l’aigua
		
• 3 en la mineria i sector químic
		
• 9 en la transformació de metall
		
• 34 indústries manufactures
- 32 dedicades a la construcció.
Activitat comecial
Segons aquesta mateixa font, les activitats comercials s’han reduït del 2007 al 2012 entre un 18% i un
20%, depenent del tipus de comerç. D’aquesta manera, Cardona compta amb:
- 12 activitats comercials majoristes:
		
o 7 dedicades a les matèries primeres, alimentació, begudes i tabac
		
o 1 de productes de farmàcia, perfumeria i manteniment de la llar
		
o 1 comerç al major de consum durador
		
o 2 de comerç al major interindustrial
		
o 1 no especificat
- 95 activitats comercials minoristes:
		
o 34 d’alimentació
			
• 33 de comerç tradicional
			• 1 supermercat
		
o 54 de no alimentació
			
• 17 vestit i calçat
			
• 9 productes de la llar
			
• 28 altres no alimentació
(55)

		
o 7 activitats de comerç mixt
			
• 1 mercat ambulant
			
• 6 altres activitats
- 14 activitats de restauració i bars (que han tingut una disminució del 59,5% des de 2007).
Aquestes dades es poden completar amb un quadre que reculli les superfícies dedicades a cada tipus
d’activitat comercial:
- Comerç minorista: 4.949 m2
		o Alimentació: 957
			
• Comerç tradicional alimentació: 740
			• Supermercats: 217
		o No alimentació: 3.313
			
• Vestit i calçat: 687
			• Llar: 692
			
• Resta no alimentació: 1.934
		o Comerç mixt i altres: 679
Activitat turística
Oficialment, Cardona compta amb 3 hotels i 2 hostals, amb un total de 366 places (339 de les quals
corresponen a establiments hotelers). Això a més de 5 establiments de turisme rural, amb un total de
56 places.
L’enquesta de perfil i mobilitat turística dels mercats de proximitat durant els caps de setmana, 2011,
realitzada pel Servei d’Avaluació i Qualitat i l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona,
situa Cardona com una de les 17 destinacions més conegudes pels habitants de la província de Barcelona. Aquest estudi també ens indica que:
- Cardona es troba en l’onzena posició
- És coneguda pel 80,5% de les persones entrevistades
- El 47% hi ha anat
- El 8,5% té previst d’anar-hi.8
L’any 2011 la Fundació Cardona Històrica va rebre 79.843 persones que van visitar la vila de Cardona.
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal va ser l’element més visitat amb un total de 61.787 visites, seguit
del castell amb 11.606 i del Centre Cardona Medieval amb 2.726.9
Indicadors macroeconòmics
En resum, l’Anuari de la Caixa radiografia Cardona a partir dels següents índexs:
- Índex industrial: 18
- Índex comercial: 6
Barcelona Turisme: Estadístiques de turisme a Barcelona i Província 2011. Síntesi. Disponible a: http://www.turisme2015bcn.cat/files/7931-125-arxiuCAT/Estad%C3%ADstiques%20a%20Barcelona%20i%20prov%C3%ADncia%20
2011_s%C3%ADntesi.pdf
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- Índex comercial majorista: 6
- Índex comercial minorista: 6
- Índex de restauració i bars:10 4
- Índex turístic:11 15 (l’any 2006 era de 21)
- Índex d’activitat econòmica:12 10 (al 2006 era de 9).
Com es veu en aquest resum, tant en activitat econòmica en general com en activitat turística, Cardona
ha perdut posicions en els darrers anys, fet que segurament haurà tingut algun tipus de relació amb
l’ocupació i les condicions de vida que s’hi hagin donat.
Quota de mercat:13 l’any 2012 Cardona tenia una quota de mercat d’11, després que l’any anterior
hagués abandonat la quota de 12 que havia aconseguit al 2007. De tota manera, en els darrers quinze
anys s’havien perdut 5 punt (al 1997 la quota era de 16).
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

15

15

15

16

16

Taula 24 - Quota de mercat de Cardona, segons anuari la Caixa
La renda bruta familiar disponible de Cardona és de 74.884 euros.14 La Taula 25 i el Gràfic 18 mostren
com la crisi va estroncar el creixement que havia mostrat aquesta variable des de 2005. Cal dir que
aquest indicador presenta grans diferències amb els càlculs fets per l’IERMB.15
Any

Renda familiar

2005

73957

2006

74634

2007

80362

2008

80493

2009

73900

2010

75723

2011

74979

2012
74884
Taula 25 - Renda familiar, Cardona 2005-2012
Aquests índexs s’elaboren en funció de l’IAE que correspon a cadascuna de les activitats anteriors. Reflecteix el pes
relatiu (en tant per cent mil) de cada una de les activitats del municipi en relació al total d’Espanya.
10

S’obté en funció de la quota o impost de les activitat econòmiques turístiques, el qual es basa en la categoria dels establiments turístics, el nombre d’habitacions i l’ocupació anual. Constitueix a la pràctica un indicador de l’ oferta turística.
S’expressa en tant per cent mil.
11

S’obté en funció de l’impost de les activitats empresarials (industrials, comercials i de serveis), excepte les agràries.
S’expressa en tant per cent mil.
12

Expressa la capacitat de compra o de consum comparativa dels municipis. S’elabora amb un promig dels números
índexs de la població, nombre de telèfons fix d’ús domèstic, automòbils, camins, oficines bancàries i activitats comercials
minoristes. S’expressa en tant per cent mil.
13

Dades del Servei d’Informació Econòmica Municipal (SIEM), Diputació de Barcelona, 2012.
La renda bruta familiar disponible (RBFD) és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents
d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi. Aquesta renda no solament depèn dels ingressos de les famílies directament vinculades a la retribució per la seva aportació a l’activitat productiva (remuneració d’assalariats i excedent brut
d’explotació), sinó que també és influïda per l’activitat de l’Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions
socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt dels seus
recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no es dedueix cap consum del capital fix.
14

Segons l’IERMB, la renda familiar disponible bruta per habitant (base 2008), l’any 2010 era de 17.500 euros, després
de perdre 500 euros en relació a l’any anterior.
15
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Gràfic 18 - Evolució de la renda familiar, 2005-2012
El sector de la construcció
El sector de la construcció, que suposa el 10% de l’estructura empresarial, només va iniciar la construcció d’un habitatge durant l’any 2012, mentre n’acabava 14 i s’expenien 19 cèdules d’habitabilitat
(dades IDESCAT, recollides per DiBa-Hermes).
Habitatges iniciats amb
protecció
oficial
0

Habitatges iniciats

Habitatges acabats amb protecció oficial

Cèdules habitabilitat (primera
ocupació)

Habitatges acabats

1
0
19
Taula 26 - Construcció d’habitatges, 2012. Font: DiBa-Hermes
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En total, Cardona compta amb 3.036 construccions, de les quals 239 han estat edificades entre els
anys 2000 i 2012 (dades del Cadastre, recollides a DiBa-Hermes). Els anys vuitanta varen ser el gran
moment constructiu per a aquesta vila.
Tot i que aquestes xifres són molt fragmentàries, el Gràfic 19 següent indica l’evolució dels habitatges
acabats a Cardona en els darrers dotze anys de què disposem de dades. No se’n fa cap comentari
perquè caldria analitzar moltes altres variables per poder-ne treure alguna conclusió en ferm.
L’anàlisi de les dades dels habitatges iniciats (Gràfic 20) dóna els mateixos resultats.16

16

Dades extretes de l’ Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
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Gràfic 19 - Habitatges acabats a Cardona, 2000-2012

Gràfic 20 - Habitatges iniciats a Cardona, 2000-2012
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Conclusions
1. Cardona ha perdut població de manera progressiva durant la darrera dècada.
2. A partir de l’any 2008 l’atur ha iniciat una clara pujada, tot i estancar-se en els darrers anys i seguir
presentant un percentatge inferior al del conjunt comarcal.
3. L’atur, que es consolida con un els nous problemes socials de la vila, afecta especialment la gent
més gran, sobretot els majors de 40 anys.
4. Amb el pas del temps s’ha detectat un increment de les persones no cobertes per la prestació
d’atur.
5. L’atur ha afectat especialment el sector de serveis i les persones amb més baix nivell de formació.
6. A nivell d’ocupació, s’ha produït una caiguda del treball no qualificat, caiguda que podria estar a
la base d’un canvi en l’estructura de les empreses de la comarca. En aquest sentit, seria interessant
intentant actuar sobre l’estructura de les empreses, apostant per les activitats lligades a la societat
del coneixement i a la recerca i desenvolupament.
7. El treball eventual representa un alt percentatge del total del treball desenvolupat per les persones
de Cardona.
8. Pel que fa al treball mitjançant empreses de treball temporal, es detecta una poca incidència en el
sector femení de la població laboral activa.
9. La vila de Cardona té una gran oportunitat en la potenciació del turisme d’interior i les activitat
excursionistes.17 En aquest sentit, podria estudiar-se la viabilitat de plantejar el disseny d’una marca
territorial18 per posicionar la vila en el mercat interior.

17

Visitants sense pernoctació.

Aquest procés consisteix a dotar un territori específic d’una marca per aconseguir donar un valor afegit a una ciutat, regió o país. Aquest procés s’ha utilitzat en el cas del Lluçanès (Territoris Serens) i s’està implementant a Vic i a l’Empordà.
En resum, es tracta de consensuar una planificació a llarg termini, per tal de construir i mantenir una reputació regional
distintiva, positiva i competitiva tant internament com externament. Vegeu http://territoriserens.suporttic.com/ca
Per al cas del Lluçanès, vegeu http://dag.revista.uab.es/article/view/v58-n3-de_san_eugenio-barniol
18
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Estratègia
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Visió, missió i objectius - Línies estratègiques
Desenvolupament
integral de les
persones

Perspectiva
territorial

La cultura com a
eix vertebrador del Habitatge i entorn
territori i integrador urbà de qualitat
de les persones

Nova governança.
Participació i
concens.
Professionalització

Ocupació de
qualitat

Fer que Cardona sigui un lloc referent al món, on
el més important siguin les persones i la seva
qualitat de vida.

Augmentar la població durant els propers anys.
Augmentar el nombre i la qualitat de l’habitatge,
fent de Cardona un lloc amable per venir a viure.
Promoure la cultura com a motor de
transformació social, vers una comunitat més
cooperativa i emprenedora.
Potenciar un nou model econòmic que potenciï
els nostres factors endògens i els posi en valor,
per fixar així l’economia al territori.
Augmentar el nombre i la qualitat de l’ocupació,
doncs cal que els nostres ciutadans puguin
realitzar-se a través del treball, tant
econòmicament, com en la realització personal.
Aconseguir un nou model de relació ciutadaniaadministració, basada en la participació
ciutadana real.
Impulsar un nou model de governança al servei
de les persones.

Persones
i qualitat
de vida

Empresa.
Una nova
economia

Turisme
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Salut
Integral

Un nou
Model de
gestió.

Una nova manera
de fer

5 Línies estratègiques. Programes
Ciutadania i participació
ciutadana
Ciutadania, espia públic
Pla d’habitatge
i mediambient
Dinamització cultural

Persones
i qualitat
de vida

Model energètic territorial
Atenció a les persones, orientació,
formació i ocupació
Governança

Joventut

Territori educador
Diversificació i diferenciació
del cultiu empresarial

Projecció internacional
de Cardona

Un nou
model de gestió.

Empresa.

Comerç

Una nova
economia

Una nova manera de fer

Organització del
desenvolupament

Pla estratègic
de Cardona

Recursos
humans, cooperació i
emprenedoria

Urbanisme
saludable

Salut
integral

Ciència i educació

Dinamització
dels polígons
industrials
CardonaSolsona

Organització
d’esdeveniments

Esdeveniments
de ciència, salut
i esport

Creació de
producte turístic

Gestió de la
dinamització turística
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Turisme

Millores
urbanes

Màrqueting
i projecció
del producte
turístic

Persones i qualitat de vida
Línia Estratègica 1

Objectiu general: Promoure la millora contínua de les condicions de vida de la població.
La línia estratègica orientada al desenvolupament de la qualitat de vida de les persones del territori
parteix de la consideració de la necessitat d’atendre la dimensió urbana, sociocultural i política dels
processos de transformació econòmica.
La promoció del desenvolupament econòmic local no pot entendre’s de manera harmònica si no es
conjumina amb l’atenció als serveis a les persones.
Partint de la consideració que el desenvolupament econòmic d’un territori necessita la millora integral
de la qualitat de vida de la població, els objectius específics d’aquesta línia estratègica s’orienten a
tractar camps existencials clau per a la ciutadania que des de la perspectiva de les administracions
públiques configuren els àmbits de demanda principal de serveis a les persones.

És per això que, a part de projectes de dinamització cultural i de foment del sentiment de pertinença,
en aquesta línia estratègica s’inclouen temes clau que tenen un efecte directe en la promoció econòmica, com les polítiques de joventut, l’estratègia formativa del territori i les polítiques d’habitatge.
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Programa:
1.1 Ciutadania i participació ciutadana
Aquest Pla estratègic considera el desenvolupament d’un programa d’atenció al foment de la cultura
cívica i la implicació ciutadana amb la cura de l’espai públic com a factors clau.
Les polítiques de ciutadania es poden sintetitzar en dos àmbits d’atenció bàsics que es corresponen,
dins d’aquest programa, a dos projectes diferenciats: el foment de la cultura cívica i la millora de la
relació entre la ciutadania i l’espai públic.
Per una banda, es poden considerar totes aquelles accions que s’orienten a fomentar la cultura cívica, la participació ciutadana i el sentiment de pertinença.
Aquestes són accions que tenen una relació directa amb el foment dels valors immaterials que
s’associen amb els territoris atractius i dinàmics en el context de l’economia i la societat del coneixement.
Per altra banda, les polítiques de ciutadania han d’incloure, també, aquelles actuacions que
s’orienten a facilitar la cura i el manteniment de la qualitat urbana i el medi ambient pel que fa a les
dinàmiques conflictives que sorgeixen en la convivència.
Aquestes són accions que estan vinculades a la millora del veïnatge i a la cura dels valors cívics, que
pretenen promoure les regles de convivència bàsiques que han de fer possible el desenvolupament
harmònic del territori i en què es tenen en compte, a banda del desenvolupament empresarial, els
àmbits social i mediambiental.

Projectes a desenvolupar:
1.1.1 Impuls de la participació ciutadana
1.1.2 Creació del reglament de participació ciutadana
1.1.3 Creació del servei de mediació ciutadana (conflictes i convivència)
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Programa:
1.2 Ciutadania, espai públic i medi ambient
Tan important és allò que fem com el lloc on passa la quotidianitat. L’espai té un paper rellevant en
el dia a dia de les persones, ja que, a través de la seva estètica, funcionalitat i eficiència, esdevé un
element transformador de la societat i del progrés de la comunitat.
L’espai públic suposa un element transformador de la societat i, per tant, clau en el desenvolupament
local d’un territori. L’espai públic esdevé dinamitzador en la innovació social. L’espai és el lloc on les
persones i els projectes escriuen les biografies personals i col·lectives. L’espai és, per tant, una variable clau en el desenvolupament de la ciutadania.
A través d’aquest programa es pretén descriure un model que respongui a satisfer les necessitats
urbanístiques d’interès col·lectiu i que ajudi a l’aconseguiment de l’objectiu, tant de la línia estratègica
a la qual respon com del programa general d’aquest Pla estratègic: augmentar la qualitat de vida de
les persones.

Projectes a desenvolupar:
1.2.1 Millora de la gestió de residus i medi ambient
1.2.2 Pla de manteniment i millora de l’espai públic
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Programa:
1.3 Joventut
La consideració de les polítiques de joventut com una actuació específica en el si d’aquest Pla estratègic de desenvolupament econòmic respon a la voluntat d’atendre, en l’àmbit territorial, una problemàtica de caràcter estructural especialment preocupant per a la societat contemporània.
Entre les persones especialment afectades pel context de crisi econòmica en què ens trobem, els
joves són un col·lectiu que requereix una atenció específica.
És per això que, considerant els condicionants no estrictament locals de la situació d’aquest grup
social, però entenent que en l’àmbit local és on es poden desenvolupar en primera instància mesures pal·liatives orientades a millorar la participació dels joves en el mercat laboral i fomentar els
valors vinculats amb l’emprenedoria i la cooperació, aquest Pla estratègic contempla la necessitat
d’estructurar una estratègia específica en aquest àmbit.
Per al desenvolupament del Pla i, també, de les actuacions concretes que se’n derivin, l’organisme
encarregat haurà de comptar amb els programes específics del Departament d’Economia i Empresa,
la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i altres organismes afins.

Projectes a desenvolupar:
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Elaboració del Pla de joventut
Programa d’ajuts per al lloguer jove
Foment de la cooperació i l’emprenedoria a les escoles i instituts
Elaboració del Pla jove de transició al treball
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Programa:
1.4 Territori educador
Després de les moltes reunions i actes de participació d’aquest procés de planificació, cal recollir de
manera molt considerada la voluntat de fer de la societat cardonina un territori educador.
Educació vol dir desenvolupament humà: facilitar a cada persona que pugui desenvolupar i manifestar el millor de si mateixa, a través de promoure i reforçar els seus dons.
Aquest programa té la voluntat de transformar el contacte social quotidià en un recurs educatiu que
acosti les persones al voltant del civisme, la consciència social i el respecte incondicional a les persones.
Aquest programa integra la comunitat educativa al procés de desenvolupament social territorial,
posant-la en valor i reconeixent el seu paper clau en la reconstrucció social.
Aquest programa integra espais de reflexió per repensar-nos com a comunitat i crear accions per a
la millora social continuada. Creiem que el paradigma d’ensenyar és obsolet, i que cal entrar en nous
paradigmes en què les persones siguin protagonistes a l’hora d’incidir en una innovació social conscient.

Projectes a desenvolupar:
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
mic

Elaboració del Pla educatiu de la vila de Cardona
Foment de la cultura cívica i el sentiment de pertinença
Sensibilització mediambiental
Projecte per a l’impuls de la cooperació com a valor clau del desenvolupament social i econò-
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Programa:
1.5 Atenció a les persones, orientació, formació i ocupació
La societat del coneixement exigeix, d’una manera cada cop més evident, una formació contínua al
llarg de la vida com una condició necessària per al desenvolupament de l’activitat econòmica.
En aquest sentit, aquest Pla estratègic planteja diversos projectes orientats tant a la millora contínua
de les persones i les empreses del territori com a la consideració d’una estratègia territorial en l’àmbit
de l’educació i la formació.
Aquest programa també sorgeix de la necessitat de considerar que el greu problema d’atur estructural que viuen les societats contemporànies no pot ser tractat d’altra manera que amb accions orientades a millorar la formació i l’ocupabilitat de les persones.
El primer projecte que s’inclou en aquest àmbit és el de la consolidació d’una estratègia territorial en
l’àmbit educatiu i formatiu.
Aquest projecte ha de servir per coordinar tots els agents formatius del territori i considerar
l’organització en xarxa d’accions formatives, assumint, així, la integralitat que implica la formació al
llarg de la vida.
És per això que, en el desenvolupament d’un pla educatiu territorial, s’ha de considerar la implicació
de tots els centres d’ensenyament reglat en l’etapa d’escolarització obligatòria, l’educació secundària i la formació professional reglada, però també les accions i els actors que promouen o poden
promoure accions de formació ocupacional orientada a persones en situació de recerca de feina o
accions de formació contínua orientades a la millora del capital humà de les empreses.
En segon lloc, aquest programa inclou tant les accions orientades a la dinamització d’una borsa de
treball i un servei d’intermediació laboral entre persones i empreses com les accions orientades a la
detecció, la planificació i la gestió de la formació ocupacional perquè aquesta s’adeqüi a les necessitats del teixit empresarial.

Projectes a desenvolupar:
1.5.1 Borsa de treball i orientació laboral
1.5.2 Planificació i gestió de la formació ocupacional
1.5.3 Projecte d’inserció laboral (Cardona Integral)
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Programa:
1.6 Model energètic territorial
Davant de la situació present, en què el model energètic actual, basat en l’energia fòssil, està protagonitzant una greu situació per al medi ambient i la conservació de l’ecosistema, Cardona, reunida
en assemblea, proposa contribuir a un canvi progressiu del model energètic actual vers un altre que
sigui respectuós amb el medi ambient.
És per això que la primera acció que es proposa és la de motivar un canvi en la sensibilització ciutadana sobre la relació directa entre l’energia i el medi ambient.
Aquest Pla estratègic vol desenvolupar una cultura mediambiental que eduqui i incideixi en les diferents activitats de la vida quotidiana.
Per tant, s’estableixen diferents fases d’un procés de canvi de model energètic.
La primera té a veure amb la reeducació mediambiental i ecològica, noves perspectives energètiques, un usatge diferent i responsable dels recursos energètics.
Una segona fase en què s’avaluaran quines són les necessitats energètiques del parc domèstic i del
parc industrial.
Una tercera fase en què es proposarà un nou model d’obtenció energètica, de conservació energètica i d’usatge energètic.
És per això que aquest és un programa clau per al desenvolupament integral del poble, a diferents
nivells: de conscienciació personal, de canvi d’usos i d’incorporació de noves fórmules d’obtenció
energètica.
Un canvi cultural vers un canvi col·lectiu de model energètic sostenible i respectuós amb el medi
ambient i les persones.

Projectes a desenvolupar:
1.6.1 Canvi de model energètic
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Programa:
1.7 Dinamització cultural
La cultura d’un poble és el context on les persones es desenvolupen comunitàriament i de manera
integral. És per això que cal cuidar-la, vetllar-la i promoure-la.
Dintre del procés d’elaboració del Pla estratègic, la cultura ha estat un element de suma importància
a causa de l’intens debat que ha suscitat. La cultura, des de l’inici d’aquest procés, ha estat objecte
de reflexió i considerat com un dels actius imprescindibles per esdevenir una comunitat saludable.
Recomanem llegir l’apartat de la cultura que es desenvolupa al document “Objectiu”, d’aquest document.
A més, en aquest Pla estratègic, la cultura se situa a la part més elevada de l’estratègia, formant part
de la visió: “Cal impulsar una realitat cultural intensa com a eix vertebrador de la societat i integrador
de les persones”.
Creiem també que la cultura, a part de ser un agent principal de canvi social i personal, ha
d’esdevenir un element clau per a la promoció econòmica del territori i que, com a tal, cal saber-la
traduir en activitat econòmica de qualitat.
És per això que s’han prioritzat projectes que promouen la cultura del nostre poble com a agent
d’innovació social clau i també com a líder i reactivador de la promoció econòmica.
Exemples d’això són la creació del mapa cultural de Cardona, dintre de la línia “Persones i qualitat de
vida”, però també altres projectes culturals-econòmics descrits a les línies de turisme i salut.
S’ha identificat la “cooperació” com un dels valors clau del desenvolupament cultural territorial.
A través de la cooperació es poden desenvolupar altres actius tan reactivadors i integradors com
són l’emprenedoria, la solidaritat, el treball en equip, el reconeixement de les persones i la millora de
l’autoestima com a persones i com a poble.

Projectes a desenvolupar:
1.7.1 Creació del mapa cultural de Cardona

1.7.2 Informe de millores, oportunitats i sinergies en l’àmbit cultural de Cardona
1.7.3 Agenda cultural de Cardona
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Programa:
1.8 Habitatge
Dins la línia estratègica orientada al desenvolupament integral de les persones, les polítiques
d’habitatge són una peça clau.
Les mesures per afavorir l’accés a l’habitatge de les persones joves i les accions orientades a donar
suport a persones en situació d’atur que tenen problemes per fer front al pagament del lloguer o la
hipoteca s’inclouen en aquest àmbit.
Fruit del treball de la taula sectorial d’habitatge, com també de la primera sessió plenària, així com
dels resultats de la diagnosi de l’estudi socioeconòmic del municipi, s’ha identificat la disminució
poblacional de Cardona com un factor clau en el seu estancament econòmic i social, deixant alhora
compromès el futur de la vila a curt i mig termini.
Les conclusions amb més consens són les següents:
1. Que Cardona pateix una reducció endèmica de la població en els darrers quinze anys que posa
i pot posar en qüestió la viabilitat dels seus serveis, la independència de la seva gestió, així com el
deteriorament de les seves dinàmiques socials i culturals.
2. Que hi ha dos sectors de la població determinants en la davallada poblacional com són els joves
i els nouvinguts, perquè els primers marxen i no s’arrelen al territori, i els segons no hi vénen a viure.
Això fa que no hi hagi una rotació diversificada de la població i, per tant, del seu augment.
- Hi ha una clara situació que desfavoreix el jovent en el seu accés a l’habitatge, per diferents
motius, com són el preu, l’oferta d’habitatge i la qualitat i equipament de serveis bàsics de les
llars.
- S’ha constatat la manca d’atractiu de Cardona a l’hora d’atreure nous ciutadans i ciutadanes,
ja sigui per la manca d’oferta i disponibilitat d’habitatge o per la seva estètica i comoditat i serveis de les llars.
3. S’ha constatat que Cardona pateix un dèficit de connectivitat i accés a recursos telemàtics, com
són els d’internet i la telefonia, la qual cosa contribueix a definir un habitatge poc atractiu per a la
seva reutilització i ocupació.
4. S’ha constatat, també, una reducció notable en la qualitat de vida de la gent gran, que viu al nucli

antic, a causa d’una reiterada presència de barreres arquitectòniques. Aquest fet disminueix els
processos de socialització d’aquest col·lectiu, allunyant-lo, en molts casos, del contacte quotidià i
normalitzat de la comunitat i les seves dinàmiques, així com el deteriorament de la vida socioafectiva,
clau per al normal desenvolupament de qualsevol persona.
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5. Que cal iniciar un procés social de reflexió sobre el model energètic domèstic i un nou model de
mobilitat urbana més saludable. Caldrà contemplar conceptes com el medi ambient, la salut, el paisatge urbà, les energies renovables i la corresponsabilitat social i ecològica.
6. Que, durant les sessions de treball, s’han identificat oportunitats i atractius del municipi com són:
- El paisatge, la situació estratègica entre Manresa i Solsona, així com la proximitat i la bona comunicació per carretera amb la ciutat de Barcelona.
- També s’han identificat com a oportunitat dos jaciments potencials per crear habitatge de qualitat:
- Un estoc notable d’habitatge desocupat, al nucli antic, amb un clar potencial per dinamitzar-lo.
- Dos espais urbans amb possibilitat de dissenyar una nova promoció d’habitatge assequible
i de qualitat a la Coromina i a les colònies Arqués.
7. Arribats a aquest punt descriptiu, es van consensuar els següents objectius:
- Un objectiu general que és millorar l’oferta d’habitatge de qualitat al municipi: tant per augmen-

tar la població com per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
- Tres objectius específics, que són: facilitar als joves l’accés a l’habitatge, facilitar a la gent gran
condicions d’habitatge de qualitat, adaptades a les seves necessitats, i millorar l’oferta d’habitatge
de qualitat per augmentar la població del municipi i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Projectes a desenvolupar:
1.8.1 Projecte de quantificació de la demanda real d’habitatge [joves, gent gran i nouvinguts]
1.8.2 Projecte de creació del cens d’habitatge desocupat, públic i privat
1.8.3 Projecte d’informe/diagnosi de l’estat d’habitatges i propostes de millora
1.8.4 Projecte per a la supressió de barreres arquitectòniques i accés a l’espai públic
1.8.5 Projecte de permuta parcial d’edificis, que faciliti la seva rehabilitació total, entre propietaris i
constructors
1.8.6 Projecte de masoveria urbana
1.8.7 Projecte de promoció d’habitatge a les colònies Arqués (promoció publicoprivada)
1.8.8 Projecte de promoció immobiliària per fer edificació de nova promoció a la Coromina (promoció publicoprivada)
1.8.9 Creació d’una borsa de sòl privat disponible per a la promoció i inversió privada
1.8.10 Projecte per implementar la utilització de bici i bici elèctrica
1.8.11 Creació del servei d’intermediació i borsa d’habitatge de lloguer
1.8.12 Pla d’impuls al manteniment de l’habitatge
1.8.13 Projecte de sensibilització social sobre el canvi del model energètic
1.8.14 Projecte-estudi de les necessitats energètiques del municipi
1.8.15 Projecte de descripció del nou model energètic sostenible a les llars
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Empresa

Una nova economia
Línia Estratègica 2

Objectiu general: Promoure un teixit empresarial diversificat i desenvolupador dels recursos endògens del territori.
El Pla estratègic de la vila de Cardona considera el suport a l’empresa i en especial al sector industrial
com un pilar bàsic del desenvolupament econòmic. L’objectiu de promoure un teixit empresarial dinàmic i una indústria diversificada i desenvolupadora dels recursos endògens del territori es considera
una qüestió de vital importància de cara a la promoció econòmica i la generació de llocs de treball de
qualitat.
Dins d’aquesta línia estratègica es consideren tres grans programes d’activitat.
En primer lloc, es consideren els projectes orientats a fomentar la diversificació i la diferenciació del
cultiu empresarial del municipi incloent projectes de desenvolupament dels diversos sectors amb
presència en el teixit empresarial del municipi.
En segon lloc, es considera un programa d’accions orientades al foment del dinamisme dels polígons
industrials del territori, tenint en compte la voluntat de fer més estreta la relació de Cardona amb Solsona dins l’organisme de desenvolupament econòmic encarregat de l’aplicació d’aquest Pla.
Finalment, en la línia estratègica de desenvolupament industrial, s’hi inclouen un seguit de projectes
que responen al repte de planificar i gestionar la formació contínua de les empreses del territori, treballar en la intermediació laboral per cobrir les seves necessitats de treball i, finalment, també orientats a promoure la creació de noves empreses a través del foment de l’emprenedoria i la cooperació
industrial.
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Programa:
2.1 Diversificació i diferenciació del cultiu empresarial
El suport a la diversificació i diferenciació del cultiu empresarial inclou diversos projectes. Entre aquests projectes té molta importància la dinamització industrial i, si partim de l’existència
d’empreses del territori que ja s’hi dediquen, s’inclouen com a qüestió estratègica les accions orientades a fomentar les activitats de suport a la indústria minera de Súria.
Aquest projecte, comptant amb la concertació amb el municipi veí, parteix de la voluntat d’aprofundir
en el desenvolupament de serveis complementaris a l’activitat minera catalogant els serveis que
s’ofereixen en l’actualitat i explorant les necessitats no satisfetes.
També s’inclouen accions orientades a promoure el dinamisme del sector primari, en un projecte específic per facilitar el relleu generacional en el món de la pagesia i amb la intenció de treure el màxim
rendiment dels espais agrícoles locals.
De manera complementària a aquests projectes s’articulen dos projectes de dinamització i impuls a
sectors que podrien ser estratègics per al municipi com la indústria de la sal i la potassa i la indústria
de la fusta.
En aquests camps sectorials s’articulen estudis per valorar les seves possibilitats d’implantació al
territori i en ordre a la definició d’accions orientades a millorar la cadena de valor.
Finalment, per promoure el desenvolupament del sector tecnològic, es contempla la realització d’un
estudi sobre les complementarietats tecnològiques dels actius industrials del territori.

Projectes a desenvolupar:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Foment de la indústria de suport a l’activitat minera de Súria
Desenvolupament del sector agroalimentari
Desenvolupament i impuls a la indústria de la sal
Desenvolupament i impuls a la indústria de la fusta
Desenvolupament del sector tecnològic
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Programa:
2.2 Dinamització dels polígons industrials de Cardona-Solsona
En el marc d’aquest programa s’inclouen les actuacions i projectes que s’orienten al foment de
l’activitat econòmica en els polígons industrials de Cardona i Solsona. Els projectes, en aquest sentit,
s’agrupen en quatre temàtiques diferents.
En primer lloc, es considera la singularització i diferenciació de les activitats econòmiques que es
cultiven als polígons actualment.
En segon lloc, es consideren les accions orientades a preveure la dotació de sòl industrial per a la
ubicació de noves activitats econòmiques o per a l’ampliació de les ja existents.
En tercer lloc, s’agrupen les accions orientades a millorar l’adequació i el condicionament dels polígons existents.
Finalment, es consideren les accions de màrqueting per promoure l’atracció de noves activitats
econòmiques en aquests.

Projectes a desenvolupar:
2.2.1 Singularització i diferenciació dels cultius econòmics dels polígons
2.2.2 Previsió estratègica del sòl industrial i millora de les condicions legals per a la ubicació
d’activitats
2.2.3 Condicionament i adequació dels polígons
2.2.4 Pla de màrqueting per atraure activitats de qualitat al polígon industrial
2.2.5 Desplegament de la fibra òptica i millora de la connectivitat als polígons
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Programa 2.3:
Recursos humans, cooperació i emprenedoria
En aquest programa s’inclouen aquells projectes que tenen relació directa amb la gestió dels recursos humans, la millora contínua de la formació dels treballadors i la intermediació laboral, entre altres.
La formació contínua de les empreses del territori implica accions de detecció de necessitats, planejament i gestió d’accions formatives.
La intermediació laboral amb l’objectiu de retenir talent implica l’estudi de perfils estratègics per al
territori així com la creació d’aliances amb els agents formatius.
Finalment, el foment de l’emprenedoria s’estructura al voltant del projecte de creació i dinamització
d’un viver d’empreses que es pretén que actuï com un impuls per a l’atracció de noves activitats
econòmiques.

Projectes a desenvolupar:
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

Formació empresarial contínua per a les empreses del territori
Elaboració del catàleg de serveis a les empreses
Programa per a la gestió del talent i transferència del coneixement
Programa per al foment de la innovació i la intraemprenedoria
Viver d’empreses i foment de la cooperació i l’emprenedoria col·lectiva
Servei d’atenció i assessorament a les empreses
Foment de projectes de cooperació interempresarial
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Programa 2.4:
Comerç
El comerç és una de les activitats més integradores i transversals en la dinàmica d’un poble.
És per això que cal identificar projectes col·lectius, que millorin el treball en equip d’aquest sector, per
així enfortir-lo i ajudar-lo a manifestar i socialitzar la seva enorme riquesa. Els actius del comerç de
qualitat no són solament comercials, sinó que tenen un paper clau en la dinamització social i cultural
del poble.
Durant les diferents sessions de treball, s’ha identificat la necessitat de diferenciar el comerç de perfil
familiar i de proximitat, així com el comerç de perfil turístic.
Durant els propers anys caldrà anar desenvolupant aquestes dues cultures del comerç, tant per assumir uns nous rols com per desenvolupar i millorar nous usatges.
El comerç ha ser un agent de dinamització socioeconòmica clau, i està cridat a ser-ho.
Ha de tenir un paper determinant en l’ocupació de qualitat, i aquest aconseguiment serà un indicador
de la musculatura del sector i de la qualitat d’aquest.
El comerç ha de poder esdevenir un dels principals actius de la marca de qualitat de Cardona, a
través de la seva qualitat de servei i de producte. Així mateix, el comerç ha de contribuir al posicionament de la marca més enllà del territori, a través de l’organització d’esdeveniments de molta qualitat i
del treball cooperatiu amb altres agents socioeconòmics del territori.
És per això que caldrà desenvolupar decididament programes de dinamització del comerç, que contemplin la formació específica, de qualitat i consensuada amb els actors. També serà clau el foment
dels projectes cooperatius entre els diferents comerços.
També es considera prioritari acoblar els projectes col·lectius del comerç amb les activitats i esdeveniments de les línies de Turisme i de la Salut, per així crear sinergies favorables per a tots.
Projectes a desenvolupar:
2.4.1 Creació del cens de locals comercials buits
2.4.2 Projecte d’estudi de màrqueting: Tipologia del client habitual/potencial del comerç de Cardona
2.4.3 Espais actius: Projecte per a la dinamització de l’eix comercial de Cardona a través de la recuperació de locals buits
2.4.4 Esdeveniment per a la promoció del comerç i la marca Cardona (Exemple: Cardona x2)
2.4.5 Projecte director per reorganitzar el comerç familiar i de proximitat
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Turisme

Línia Estratègica 3
Objectiu general: Promoure el turisme com a element dinamitzador de l’economia de Cardona.

Cardona i el seu territori tenen un potencial endogen que permet pensar en el turisme com un eix
vertebrador capaç de repercutir tant en el desenvolupament d’una economia sostenible com en el
desenvolupament social i cultural del territori.
Les diferents veus participants en el procés de redacció d’aquest Pla estratègic coincideixen a dir
que el turisme ha de ser una oportunitat que faciliti i fomenti el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i pugui permetre desenvolupar una societat més oberta, més culta i més humanitzada per a
tothom.
Dins d’aquesta línia estratègica s’inclouen quatre grans programes de projectes vinculats específicament a la dinamització del sector.
En primer lloc, hi trobem els projectes orientats a millorar els mecanismes de gestió de les tasques
de dinamització i coordinació dels diferents operadors de serveis vinculats al turisme.
En segon lloc, hi ha les accions i projectes vinculats a la creació i comercialització de producte i s’hi
tenen en compte les accions orientades a la diversificació i segmentació de l’oferta.
En tercer lloc, tenim els projectes orientats a millorar la difusió, la projecció exterior i el màrqueting de
l’oferta turística del territori.
Finalment, el quart programa d’aquesta línia estratègica fa referència a la millora de la qualitat urbana
i de les infraestructures viàries que han de beneficiar l’activitat turística del territori.
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Programa:
3.1 Gestió de la dinamització turística
El programa de gestió de la dinamització turística complementa la línia estratègica de gestió del
desenvolupament territorial que s’inclou de manera específica en aquest Pla estratègic. Per tant, les
accions orientades a facilitar la governança entre actors públics i privats pel que fa a la dinamització
turística del territori s’han de considerar en paral·lel i de manera coordinada amb els altres projectes
de millora de la gestió global de desenvolupament econòmic del territori.
Com a projectes que s’inclouen específicament en aquest àmbit cal considerar, en primer lloc, la
reorganització de l’Oficina de Turisme municipal i el paper de la Fundació Cardona Històrica amb
relació al nou organisme de gestió del desenvolupament i la promoció econòmica del territori.
En segon lloc, s’inclou, també, el desenvolupament d’accions orientades a promoure l’impuls de
l’associacionisme del sector privat que opera oferint serveis i recursos en aquest àmbit de desenvolupament econòmic.
La cooperació entre actors i l’estructuració de canals per a la participació d’aquests en l’estratègia
de dinamització turística en primera instància, però també, en un sentit més global, a la resta
d’àmbits de dinamització econòmica, es considera un requisit necessari per assolir l’objectiu general
d’aquesta línia estratègica.

Projectes a desenvolupar:
3.1.1 Reorganització de l’organisme de dinamització turística
3.1.2 Impuls a l’associacionisme del sector turístic

(80)

Programa:
3.2 Creació de producte turístic
Entre els objectius específics del programa de creació de producte turístic cal destacar l’interès per
impulsar el creixement i la qualitat del turisme de Cardona a través de la millora dels serveis, però
també a través de cercar una millora del tipus de públic destinatari dels serveis turístics de la vila.
En aquest sentit, s’hi inclou l’objectiu específic d’una transició del turisme sense pernoctació cap al
turisme amb estada. Els projectes orientats a donar valor al producte turístic de la vila de Cardona
consideren tant l’augment de l’oferta de serveis a través de la diversificació i segmentació d’aquesta
com la millora contínua de la qualitat i l’atractivitat dels serveis.
De manera complementària a les accions orientades a crear oferta turística, dins d’aquest programa
s’inclouen els projectes sectorials que promouen la singularització de l’oferta turística de la vila.
Això inclou la definició d’accions específiques en diferents àmbits temàtics vinculats a l’activitat turística que diferencia el territori de manera especial com són la gastronomia, la història i el patrimoni
arquitectònic, el turisme de natura i paisatge, i el turisme de la sal.
Considerant les particularitats de Cardona pel que fa a l’oferta turística, el programa de creació i comercialització inclou també l’organització i gestió d’esdeveniments estratègics com són fires i mercats, que puguin actuar com a revulsius de l’oferta turística del territori.
Finalment, també dins d’aquest mateix programa es consideren les accions que poden incloure’s
dins el projecte de formació i millora de l’oferta comercial i turística de la vila.
En aquest projecte s’inclouen aquelles accions orientades a facilitar processos de millora contínua de
les activitats ja existents.

Projectes a desenvolupar:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Creació d’oferta turística
Promoció de la gastronomia autòctona com a actiu turístic
Conversió de la història, la cultura i el patrimoni arquitectònic com a actius turístics
Industrialització de la cultura
Impuls del turisme de natura i paisatge

3.2.6 Disseny, promoció i impuls del turisme de la sal
3.2.7 Organització d’esdeveniments específics
3.2.8 Formació i millora de l’oferta comercial i turística
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Programa:
3.3 Organització d’esdeveniments i fires
Dintre de la promoció del turisme, i com a element dinamitzador clau, aquest pla estratègic contempla l’organització d’events i fires.
Històricament els events i fires permeten obrir les portes de les poblacions a persones vingudes de
fora, les quals enriqueixen cultural, social i econòmicament la realitat del poble, transformant el paisatge habitual en un de més divers i diferent.
Els events i fires son agents canvi que poden aportar riquesa cultural aprenentatge social.
Els events i fires han de ser revulsius de l’activitat cultural i econòmica del poble, promovent la innovació social, la recreació de nous escenaris i l’aprenentatge innovador i col·lectiu.
És per això que caldrà impulsar events relacionats amb la cultura, tals com jornades temàtiques,
cicles de conferències i organització de cicles de concerts.
Aquest programa vol crear complicitats amb els programes del comerç i amb la línia de la Salut Integral, per així crear sinergies i enriquidores per un poble més viu, més proactiu i més cosmopolita.

Projectes a desenvolupar:
3.3.1 Impuls, disseny i organització de jornades temàtiques i culturals
3.3.2 Impuls i dinamització del mercat dominical
3.3.3 Impuls, disseny i organització de cicles de concerts
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Programa:
3.4 Màrqueting i projecció del producte turístic
L’estratègia de màrqueting turístic de la vila de Cardona implica l’establiment d’un pla d’acció orientat a promoure la projecció del producte turístic. En aquest sentit, en primer lloc es consideren les
accions encaminades a reforçar la identificació de l’oferta turística del territori amb una marca pròpia
que defineixi la vila de Cardona.
Aquestes accions parteixen de la catalogació dels recursos i serveis turístics realitzada en el si del
programa de creació de producte turístic i estableixen una estratègia concreta que va des de la definició d’un imagotip fins a l’establiment d’esdeveniments de promoció específics en punts neuràlgics
com Barcelona.
També en el programa de màrqueting del producte turístic s’inclou un projecte d’organització de la
comercialització a través de la creació d’una central de reserves i venda on-line.
Aquest projecte, que també té relació amb l’anterior programa de dinamització turística, s’orienta a
l’articulació d’una plataforma web dels operadors turístics del territori que vehiculi el seu treball en
xarxa per a la difusió de la destinació i l’atracció de potencials visitants mitjançant la comercialització i
reserva de recursos i serveis.
Finalment, per a la disseminació del coneixement sobre la vila de Cardona i l’atracció de possibles
visitants, en aquest programa de comercialització dels atractius del turisme al territori es considera
el desenvolupament d’un projecte d’apadrinament del territori per part de persones amb projecció
pública.
Amb aquest projecte, mitjançant el compromís de persones amb certa presència en l’esfera pública,
es pretén promoure la prescripció del territori com una destinació turística interessant i atractiva.

Projectes a desenvolupar:
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Creació de la marca de Cardona
Creació de la central de reserves i venda on-line
Programa d’apadrinament de l’oferta turística [mecenatge]
Pla de màrqueting
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Programa:
3.5 Millores urbanes
L’estratègia de dinamització turística requereix l’atenció sobre aspectes urbanístics diversos, que van
des de la rehabilitació i estat de conservació dels edificis més antics fins a qüestions infraestructurals
i l’accessibilitat del territori, entre altres, que han de facilitar i potenciar l’atractivitat de la destinació i el
flux de visitants.
En aquest programa s’inclouen els projectes que tenen una naturalesa urbanística des de la perspectiva de la dinamització turística.
En primer lloc, es contempla la redacció i execució d’un pla de millora de l’accessibilitat del territori.
En aquest projecte s’inclou l’anàlisi i la modificació de les indicacions vials amb destinació a la vila de
Cardona, l’estudi sobre els accessos a la vila i la mobilització d’esforços per a la millora dels serveis
de transport públic que poden incidir en la millora de la connectivitat del territori.
En un altre projecte, dins d’aquest programa, es consideraran les accions orientades a millorar la
senyalització de la xarxa de camins i rutes del municipi.
També, dins del programa, s’hi inclouran les accions per a la millora de les places d’aparcament del
municipi i es tindran en compte les particularitats requerides per a l’aparcament d’autocars i autocaravanes.
Finalment, també dins d’aquest programa de millores urbanes vinculades a la dinamització turística,
es consideraran les accions vinculades a la cura de l’estat de conservació de les façanes del municipi, entenent que aquest és un aspecte clau per a la promoció turística del territori.

Projectes a desenvolupar:
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

Millora de l’accessibilitat del territori
Pla de camins i rutes
Creació de infraestructures d’aparcament per a turisme de caravana, autocars i cotxes
Pla de millora de façanes i edificis de Cardona
Recuperació i restauració del Cinema Calín
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Salut Integral
Línia Estratègica 4

Objectiu general: Promoure la salut com un eix vertebrador del desenvolupament local.
El projecte Salut Integral és una aposta de futur per esdevenir l’element central i prioritari de
l’estratègia de desenvolupament socioeconòmic i promoció turística de Cardona.
Com a línia estratègica dins d’aquest Pla es pretén que tingui característiques transversals amb la
resta d’àmbits i es creïn, així, complicitats amb les altres línies de promoció econòmica, amb la cultura i la societat de la vila.
Salut Integral planteja una innovadora combinació d’actes, programes i disseny urbà que construeixin
la “cultura de la salut” a la vila. El projecte donarà lloc a un conjunt d’eines per a una intervenció de
caràcter urbà per a la promoció de la salut i dirigida per la comunitat, que pot replicar-se a d’altres
ciutats i viles a nivell nacional i internacional.
Aquesta línia estratègica de promoció econòmica compta amb l’aval i el total suport de la Fundació
SHE (Science, Health and Education), fundació sense ànim de lucre, i del seu president, el cardiòleg i
fill adoptiu de Cardona, doctor Valentí Fuster.
La Fundació SHE, que té per objectiu promoure la salut de la població mitjançant la comunicació i
l’educació, basant-se en la recerca bàsica i clínica, ha impulsat diversos projectes de promoció de la
salut i l’esport al municipi i s’ha compromès a treballar de la mà de l’Ajuntament per tal d’impulsar el
projecte Cardona Integral i convertir la vila en un centre de referència nacional en l’àmbit de la salut,
el benestar i el turisme.
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Programa:
4.1 Ciència i educació
Els projectes que s’inclouen en el programa de foment de la vida saludable es caracteritzen per ser
processos mitjançant els quals les persones poden participar en la millora dels seus hàbits de vida i,
per consegüent, la seva pròpia salut.
Programa SI!
S’ha dut a terme una prova pilot del Programa SI! a Bogotà i a Cardona i actualment hi participen
25.000 infants a Colòmbia i 20.000 a Espanya. La hipòtesi de treball és que l’adquisició d’hàbits
saludables des de la infància (educació preescolar, primària i secundària) repercuteix favorablement
en el comportament, la salut cardiovascular i la qualitat de vida quan siguin adults. Aquesta hipòtesi
es basa en investigacions que demostren que el desenvolupament del cervell en els nens preadolescents estableix les seves preferències i motivacions per a la resta de les seves vides (tant respecte a
l’activitat física com a qualsevol altra cosa).
Això també subratlla la importància de crear experiències positives primerenques per als infants. Per
a això, els programes educatius es desenvolupen en col·laboració amb SesameStreetWorkshop. A
Cardona, hi participen 650 estudiants.
Racons de lectura
Promoció de la lectura sobre els estils de vida saludable. Farem servir les biblioteques de Cardona
com a integradors socials i traurem el programa al carrer amb espais de lectura a l’aire lliure. Així
mateix, promourem la cura del medi ambient. Per a això, emprendrem un esforç voluntari basat en
la comunitat per restaurar una zona del riu Cardener per crear consciència sobre la importància dels
entorns saludables. S’espera que hi participin al voltant de 1.000 persones.
Programa Fifty-Fifty
S’ha dut a terme una prova pilot d’aquest programa a l’illa caribenya de Granada i a Cardona i es
basa en el model de suport d’igual a igual que fa servir Alcohòlics Anònims.
En el programa hi participen persones de 25 a 50 anys que es donen suport els uns als altres en
reunions regulars en grups de deu, a fi de permetre l’autocontrol dels factors de risc cardiovascular
(el sobrepès o l’obesitat, l’alimentació poc saludable, el sedentarisme, el tabaquisme i la hipertensió
arterial).
En el primer any del pla pilot, un de cada quatre fumadors va deixar de fumar, un de cada dos va
perdre pes i set de cada deu van fer més de 150 minuts d’exercici per setmana.
Inserció laboral
Inserció dels joves en atur i sense recursos en tot el desenvolupament del projecte de Comunitats
saludables. Es preveu que caldran uns 50 voluntaris.

(86)

Índex de felicitat
Durem a terme un estudi en base als indicadors de felicitat de la població de Cardona, el qual
primer es farà servir com a guia local i després s’estendrà a nivell nacional.

Projectes a desenvolupar:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Programa SI!
Programa 70/70
Racons de lectura
Programa Fifty-Fifty
Índex de felicitat
Projecte Llibre al carrer
Capacitació ciutadana en hàbits saludables

4.1.8 Promotors de salut
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Programa:
4.2 Esdeveniments de ciència, salut i esport
Els esdeveniments són una manera eficaç d’aconseguir un impacte temporal que pugui inspirar un
canvi permanent en la societat. Els esdeveniments relacionats amb la ciència, la salut i l’escola poden
augmentar la consciència sobre la vida sana i ajudar a conrear una cultura de la salut i del fitness per
mitjà de la participació de tota la comunitat.
a) Activitats relacionades amb la ciència i l’escola (una activitat anual) [Congressos internacionals]
- Institut espanyol Reina Sofia: Seminari anual enfocat cap a un tema relatiu a la ciència i dirigit pel Dr. Fuster que ha atret un públic divers de 100 a 200 persones, així com la presència de la
reina d’Espanya.
- Simposi sobre nutrició de la Fundació Alícia: Esdeveniment anual sobre nutrició i salut dirigit
per Ferran Adrià, considerat el millor xef internacional durant quatre anys consecutius.
- Simposi sobre esports de la Fundació Futbol Club Barcelona: Simposi anual centrat en
l’esport dirigit per l’equip de futbol Futbol Club Barcelona.
b) Activitats relacionades amb la salut (activitats anuals)
- Competició no competitiva a la comunitat: Esdeveniment anual de córrer o caminar a la comunitat. Es preveuen 600 participants, així com 400 familiars.
- El dia del cor de la Fundació SHE: Esdeveniment anual relacionat amb la salut de la comunitat
que ofereix una varietat de desafiaments de fitness i seminaris especialitzats. Es preveuen al voltant
de 700 participants, la majoria infants en edat escolar.
- Mercat saludable: Mercat mensual de la salut, celebrat en diumenge a la plaça Major de Cardona i que atrau una mitjana de 700 persones per setmana. Es tracta d’un fòrum per presentar tallers
i productes que promoguin una alimentació sana i l’activitat física, així com una plataforma per a la
promoció d’esdeveniments relacionats amb la salut.
- Programa de patinatge: Està destinat a involucrar dones adolescents i adultes a través de programes de renom internacional relacionats amb el patinatge celebrats a Cardona, i amb unes 80
participants aproximadament.
- Mapeig d’activitats de fitness: Juntament amb el programa pilot Fifty-Fifty dut a terme a Cardona, aquest projecte inclourà un estudi del mapeig del fitness fent servir dispositius de localització GPS
per enregistrar les rutines diàries reals d’un grup divers de residents a Cardona. Aquesta investigació
primària contribuirà a donar suport als programes de fitness dels participants, ja que es pot fer servir
com un registre de la capacitació i per a la creació d’una plataforma de suport social.
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Projectes a desenvolupar:
Esdeveniments de ciència:
4.2.1 Actes científics
4.2.2 Conferències d’estiu
Esdeveniments de salut i esport:
4.2.3 Activitats relacionades amb la ciència i l’escola (una activitat anual) [Congressos internacionals]
4.2.4 Simposi sobre esports de la Funcació FCB
4.2.5 Competició no competitiva a la comunitat
4.2.6 El dia del cor de la Fundació SHE
4.2.7 Mercat saludable
4.2.8 Programa de patinatge
4.2.9 Projecte per al foment de l’esport
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Programa:
4.3 Urbanisme de salut
L’objectiu d’aquestes accions és integrar hàbits saludables en la vida diària, com una bona alimentació i l’activitat física per mitjà del disseny dels entorns urbans.
En promoure un estil de vida més actiu, el projecte encoratja les persones a prendre decisions més
saludables sobre com es mouen, el que mengen i com utilitzen l’entorn que els envolta.
Un “estil de vida actiu” implica no només fer activitats físiques o esports diàriament, sinó també tenir
l’oportunitat de moure’s i ser encoratjats a fer-ho durant tot el dia, tant a la feina com en els moments
d’oci, en família o amb amics, i en totes les activitats quotidianes.
Camp d’esports i d’esbarjo
Els esports promouen una cultura de participació cívica, i les persones són més propenses a participar si aquest camp és accessible i visible fàcilment per tothom.

El futbol té una funció recreativa i social vital per als habitants de totes les edats de Cardona. El camp
de futbol del municipi està situat al costat de la principal plaça pública del centre històric.
El camp d’esports ofereix oportunitats per donar cabuda a múltiples usos i activitats per a totes les
generacions en un mateix espai i aquesta ubicació cèntrica ajudarà a establir un centre cívic basat en
els esports, la salut i el fitness. En revitalitzar el camp d’esports com a símbol de fitness i de salut de
la vila, el projecte establirà un sentiment d’orgull de la comunitat i ressaltarà visiblement la salut com a
una prioritat cívica.
Ruta del fitness
Les rutes del fitness formen un teixit connectiu que integra el nou camp d’esports i les àrees
d’esbarjo als voltants del centre cívic. La proposta advoca per un sistema de tres rutes de diferents
graus de distància, topografia i caràcter general.
Aquestes sendes passen pel centre històric de la vila, de manera que la salut i la condició física és
visible i accessible per a persones de totes les edats i habilitats. Les sendes proporcionaran camins
continus per recorre’ls caminant, corrent i en bicicleta, amb un accés fàcil a nous espais recreatius i
parcs.

Projectes a desenvolupar:
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Espai de vida activa (camp d’esport i esbarjo)
Creació de la xarxa d’itineraris saludables
Cardona verda
Parc urbà de salut
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Un nou model de gestió i governança
Línia Estratègica 5

Objectiu general: Promoure la cooperació i, de manera conjunta amb la ciutat de Solsona, el
desenvolupament local i la promoció econòmica.

Aquest Pla estratègic compta amb una línia específica que s’ocupa de les tasques vinculades a
l’organització del desenvolupament i la governança.
El principal objectiu d’aquesta línia estratègica és el de fomentar la cooperació Cardona – Solsona en
l’àmbit del desenvolupament local i la promoció econòmica.
També hi trobem la voluntat de professionalitzar la gestió d’aquesta promoció econòmica i crear un
organisme que s’ocupi de l’execució, seguiment i avaluació d’aquest pla d’acció.
Finalment, cal destacar l’interès per fomentar la cooperació entre tots els actors, ja siguin administracions públiques, entitats privades o persones físiques, que tenen un paper important en el foment del
desenvolupament local i la promoció econòmica.
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Programa:
5.1 Organització del desenvolupament
L’organització del desenvolupament es composa de dos projectes específics. En primer lloc la creació d’un organisme de cooperació entre Cardona i Solsona.
Aquest projecte inclou les accions necessàries per la posada en marxa d’un ens que requerirà d’un
procés de definició de competències, aplegament dels recursos humans disponibles per part dels
dos municipis i en especial implicarà la contractació d’una gerència especialitzada.
Per altra banda el programa d’actuacions que s’orienta a l’organització del desenvolupament en concret compta amb el repte d’impulsar l’execució el seguiment i l’avaluació d’aquest pla estratègic.

Projectes a desenvolupar:
5.1.1 Organisme de cooperació Cardona –Solsona
5.1.2 Impuls del pla estratègic
5.1.3 Creació de l’observatori socio-econòmic territorial
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Programa:
5.2 Governança
El foment i la cura de la governança és un dels factors clau en la gestió del desenvolupament i la
promoció econòmica. En aquest sentit, aquest programa s’orienta al foment de la concertació de les
administracions públiques que poden participar d’aquest projecte de promoció econòmica.
Aquesta concertació es pot donar tant en l’àmbit local entre els ajuntaments del territori com amb
administracions de caire supralocal que poden donar suport a algun dels projectes que s’inclouen en
aquest Pla estratègic.
Per altra banda, la governança també es fomenta a partir de la promoció de partenariats entre el sector públic i el privat. En aquest sentit, també es contempla com a clau el foment de la participació i la
comunicació entre administracions i actors privats, ja sigui organitzats a través d’entitats ciutadanes,
d’organitzacions de la societat civil o d’associacions de professionals orientades a l’articulació de
necessitats dels actors privats que operen en un sector.

Projectes a desenvolupar:
5.2.1 Foment de la cooperació entre administracions públiques
5.2.2 Foment de la cooperació amb el sector privat
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Programa:
5.3 Projecció internacional de Cardona
Aquest procés de planificació estratègica considera important iniciar accions perquè Cardona tingui
presència a Europa i al món, des dels àmbits de la cultura, la societat i la promoció econòmica.
Cardona, a causa de la seva compromesa implicació en el desenvolupament del territori i la qualitat
dels seus projectes, creu estratègic poder participar activament en projectes europeus afins als nostres, que ens potenciïn i ens puguin enriquir cultural, econòmica i socialment.
Cal que aquest programa ajudi a la millora de la visibilitat de la marca Cardona al món, en aquells
projectes que considerem estratègics.
Cal començar a tenir presència als llocs on durant els propers anys es prendran decisions estructurals quant a l’economia, la cultura i el desenvolupament.
Els nostres projectes han de tenir la capacitat per donar riquesa al nostre poble i, si és així, també
aportar riquesa a la comunitat internacional.
Una altra raó per tenir presència al món és per accedir a noves línies de finançament per a projectes
considerats estratègics.
Cal que el dispositiu de cooperació Cardona-Solsona pugui liderar i explorar nous ponts de diàleg,
representació i comunicació activa al món.
Hem de conèixer les estructures de la UE, treballar i obtenir contactes de qualitat i promoure una
empatia a l’exterior per la nostre projecte i compromís amb la comunitat i amb el món.
Hem d’aconseguir una comunicació fluida i còmoda amb diferents oficines internacionals, que puguin acompanyar i assessorar el desenvolupament dels nostres projectes i del nostre futur dintre d’un
món global i local a l’hora.

Projectes a desenvolupar:
5.3.1 Posicionament de Cardona al món
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Annex

Gràfic dels projectes
Línies
Objectius esestratègiques pecífics

Programes [8]

Projectes [36]

OG: Promoure la millora contínua de les condicions de vida de la població

PERSONES I QUALITAT DE VIDA [L1]

Promoure el
desenvolupament
local basat en
1.1
l’atenció als seveis PROGRAMA DE CIUTADANIA I
a les persones.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Promoure el foment de la cultura
cívica a través de
la participació
ciutadana com a
eix de la reactivació social i
econòmica
Desenvolupar
polítiques
de joventut que
considerin el
paper d’aquest
col·lectiu en el
desenvolupament
local.
Promoure la
formació contínua
i de millora de
l’ocupabilitat de
les persones en
situació d’atur.
Desenvolupar una
estratègia formativa per al territori.

1.2
PROGRAMA DE CIUTADANIA,
ESPAI PÚBLIC I MEDIAMBIENT

1.1.1
Impuls de la participació ciutadana
1.1.2
Creació del reglament de participació ciutadana
1.1.3
Creació del servei de mediació ciutadana (conflictes i convivència)
1.2.1
Millora de la gestió de residus i medi ambient
1.2.2
Pla de manteniment i millora de l’espai públic
1.3.1
Elaboració del Pla de joventut

1.3
PROGRAMA DE JOVENTUT

1.3.2
Programa d’ajuts per al lloguer jove
1.3.3
Foment de la cooperació, la creativitat i l’emprenedoria a
les escoles i instituts
1.3.4
Elaboració del Pla jove de transició al treball
1.4.1
Elaboració del Pla educatiu de Cardona

1.4
PROGRAMA TERRITORI
EDUCADOR

1.4.2
Foment de la cultura cívica i el sentiment de pertinença
1.4.3
Sensibilització mediambiental
1.4.4
Projecte per a l’impuls de la cooperació com a valor clau
del desenvolupament social i econòmic

Desenvolupar
polítiques
d’habitatge que
puguin actuar
com a revulsiu
econòmic.

1.5.1
Borsa de treball i orientació laboral

1.5
PROGRAMA D’ATENCIÓ A LES 1.5.2
PERSONES, ORIENTACIÓ,
Planificació i gestió de la formació ocupacional
Desenvolupar una FORMACIÓ I OCUPACIÓ
1.5.3
cultura mediamProjecte d’inserció laboral (Cardona Integral)
biental que eduqui
i incideixi en les
1.6
diferents activi1.6.1
PROGRAMA MODEL
tats de la vida de
Canvi de model energètic
ENERGÈTIC TERRITORIAL
Cardona.
Promoure la vila
de Cardona com
un referent cultural
1.7
en el desenvoluPROGRAMA DE
pament social i
DINAMITZACIÓ CULTURAL
econòmic.
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1.7.1
Creació del mapa cultural de Cardona
1.7.2
Informe de millores, oportunitats i sinergies en l’àmbit cultural de Cardona
1.7.3
Agenda cultural de Cardona

Gràfic dels projectes
Línies
Objectius esestratègiques pecífics

Programes

1.8.1
Projecte de quantificació de la demanda real
d’habitatge [joves, gent gran i nouvinguts]

OG: Promoure la millora contínua de les condicions de vida de la població

PERSONES I QUALITAT DE VIDA [L1]

Promoure el
desenvolupament
local basat en
l’atenció als serveis a les persones.

PROGRAMA
D’ESTUDIS
PRELIMINARS

Promoure el foment de la cultura
cívica a través de
la participació
ciutadana com a
eix de la reactivació social i
econòmica

Desenvolupar una
estratègia formativa per al territori.
Desenvolupar
polítiques
d’habitatge que
puguin actuar
com a revulsiu
econòmic.
Desenvolupar una
cultura mediambiental que eduqui
i incideixi en les
diferents activitats de la vida de
Cardona.
Promoure la vila
de Cardona com
un referent cultural
en el desenvolupament social i
econòmic.

1.8.2
Projecte de creació del cens d’habitatge desocupat,
públic i privat
1.8.3
Projecte d’Informe/diagnosi de l’estat d’habitatges i
propostes de millora

PROGRAMA PER
A LA
REHABILITZACIÓ
I ADECUACIÓ DE
L’HABITATGE DEL
NUCLI ANTIC

Desenvolupar polítiques de joventut
que considerin el
paper d’aquest
col·lectiu en el
desenvolupament
local.
Promoure la
formació contínua
i de millora de
l’ocupabilitat de
les persones en
situació d’atur.

Projectes

1.8.4
Projecte per a la supressió de barreres arquitectòniques i accès a l’espai públic
1.8.5
Projecte de permuta parcial d’edificis, que faciliti la seva
rehabilitació total, entre propietaris i constructors
1.8.6
Projecte de masoveria urbana.
1.8.7
Projecte de promoció d’habitatge a les colònies Arqués
(promoció públicoprivada)

1.8
PROGRAMA
PLA
D’HABITATGE

PROGRAMA DE
CONSTRUCCIÓ
DE VIVENDA DE
NOVA PROMOCIÓ

1.8.8
Projecte de promoció immobiliària per fer edificació de
nova promoció a la Coromina (promoció públicoprivada)
1.8.9
Creació de borsa de sòl privat disponible per a la promoció i inversió privada

PROGRAMA DE
MOBILITAT
URBANA

PROGRAMA DE
DINAMITZACIÓ
D’HABITATGE

PROGRAMA PER
A UN NOU
MODEL
D’ENERGIA A LA
LLAR

1.8.10
Projecte per implementar la utilització de bici i bici
elèctrica
1.8.11
Creació del servei d’intermediació i borsa d’habitatge
de lloguer
1.8.12
Pla d’impuls al manteniment de l’habitatge
1.8.13
Projecte de sensibilització social sobre el canvi del
model energètic
1.8.14
Projecte-estudi de les necessitats energètiques del
municipi
1.8.15
Projecte de descripció del nou model energètic sostenible a les llars

.
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Gràfic dels projectes
Línies
Objectius específics Programes [4]
estratègiques

Projectes [22]
2.1.1
Foment de la indústria de suport a l’activitat minera de Súria

2.1
PROGRAMA DE
DIVERSIFICACIÓ I
DIFERENCIACIÓ DEL
CULTIU
EMPRESARIAL

2.1.2
Desenvolupament del sector agroalimentari
2.1.3
Desenvolupament i impuls a la indústria de la sal
2.1.4
Desenvolupament i impuls a la indústria de la fusta
2.1.5
Desenvolupament del sector tecnològic

EMPRESA [L2]

OG: Promoure un teixit empresarial diversificat i dinamitzador dels recursos endògens del territori

2.2.1
Singularització i diferenciació dels cultius econòmics dels polígons

Promoure la diversificació i diferenciació de les
activitats industrials amb
presència al municipi.
Promoure el dinamisme i
l’atracció de noves activitats econòmiques als
polígons industrials del
territori.

2.2
PROGRAMA DE
DINAMITZACIÓ DELS
POLÍGONS INDUSTRIALS DE CARDONA
– SOLSONA

2.2.2
Previsió estratègica del sòl industrial i millora de les condicions
legals per a la ubicació d’activitats
2.2.3
Condicionament i adequació dels polígons
2.2.4
Pla de marketing per atraure activitats de qualitat al polígon
industrial
2.2.5
Desplegament de la fibra òptica i millora de la connectivitat als
polígons

Desenvolupar programes
de dinamització econòmica orientats al sector
industrial que contemplin
la formació, l’ocupació
de qualitat, la cooperació i l’empreneduria
2.3
com a
PROGRAMA DE
qüestions clau.
RECURSOS
HUMANS,
COOPERACIÓ I
Desenvolupar prograEMPRENEDORIA
mes de dinamització
econòmica orientats
al sector comerç que
contemplin
la formació, l’ocupació,
la cooperació i el foment
de projectes col·lectius.

2.3.1
Formació empresarial contínua per a les empreses del territori
2.3.2
Elaboració del catàleg de serveis a les empreses
2.3.3
Programa per a la gestió del talent i transferència del coneixement
2.3.4
Programa pel foment de la innovació i la intraemprenedoria
2.3.5
Viver d’empreses i foment de la cooperació i l’emprenedoria
col·lectiva
2.3.6
Servei d’atenció i assessorament a les empreses
2.3.7
Foment de projectes de cooperació interempresarial
2.4.1
Creació del cens de locals comercials buits
2.4.2
Projecte d’estudi de màrqueting: Tipologia del client habitual/potencial del comerç de Cardona
2.4.3
Espais actius: Projecte per a la dinamització de l’eix comercial de
Cardona a través de la recuperació de locals buits

2.4
PROGRAMA DE
COMERÇ

2.4.4
Esdeveniment per a la promoció del comerç i la marca Cardona
(Exemple: Cardona x2)
2.4.5
Projecte director per reorganitzar el comerç familiar i de proximitat
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Gràfic dels projectes
Línies
estratègiques

Objectius específics

Programes [5]
3.1
PROGRAMA PER A LA
GESTIÓ DE LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA

Projectes [19]
3.1.1
Reorganització de l’organisme de dinamització turística
3.1.2
Impuls a l’associacionisme del sector turístic
3.2.1
Creació d’oferta turística

Promoure la creació
d’ocupació i la seva qualitat
a través del foment del
turisme.

TURISME [L3]

OG: Promoure el turisme com a element dinamitzador de l’economia de Cardona

Promoure la integració de la
joventut en el desenvolupament del turisme al territori.

3.2.2
Promoció de la gastronomia autòctona com a actiu
turístic

3.2
PROGRAMA PER A LA
CREACIÓ DE
PRODUCTE TURÍSTIC

3.2.3
Conversió de la història, la cultura i el patrimoni arquitectònic com a actius turístics
3.2.4
Industrialització de la cultura
3.2.5
Impuls del turisme de natura i paisatge

Promoure la integració i
vinculació del turisme en la
vida social i cultural de la
vila.

3.2.6
Disseny, promoció i impuls del turisme de la sal

Impulsar el creixement i
la qualitat del turisme de
Cardona a través de:
1.4.1. La millora de la
qualitat i
professionalitat dels
serveis.
1.4.2. L’augment de
l’oferta de
serveis.
1.4.3. La coordinació
estratègica,
eficient i eficaç de l’oferta
turística.

3.2.8
Formació i millora de l’oferta comercial i turística
3.3
PROGRAMA
D’ORGANITZACIÓ
D’ESDEVENIMENTS I
FIRES

Impulsar la transició del
turisme sense pernoctació
al turisme amb estada.

3.4
PROGRAMA DE MÀRQUETING i
PROJECCIÓ DEL
PRODUCTE TURíSTIC

3.2.7
Organització d’esdeveniments específics

3.3.1
Impuls, disseny i organització de jornades temàtiques i
culturals
3.3.2
Impuls i dinamització del mercat dominical
3.3.3
Impuls, disseny i organització de cicles de concerts
3.4.1
Creació de la marca de Cardona

Impulsar la col·laboració
publico-pública i publicoprivada en el desenvolupament i gestió del turisme.

3.4.2
Creació de la central de reserves i venda on-line
3.4.3
Programa d’apadrinament de l’oferta turística [mecenatge]
3.4.4
Pla de màrqueting
3.5.1
Millora de l’accessibilitat del territori.
3.5.2
Pla de camins i rutes.

3.5
PROGRAMA DE
MILLORES URBANES

3.5.3
Creació d’infraestructures d’aparcament per a turisme
de caravana, autocars i cotxes.
3.5.4
Pla de millora de façanes i edificis de Cardona.
3.5.5
Recuperació i restauració del Cinema Calín
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Gràfic dels projectes
Línies
estratègiques

Objectius específics Programes [3]

Projectes [25]
4.1.1
Programa SI!
4.1.2
Programa 70/70
4.1.3
Racons de lectura

4.1
PROGRAMA DE CIÈNCIA I
EDUCACIÓ

4.1.4
Programa Fifty-Fifty
4.1.5
Índex de felicitat
4.1.6
Projecte Llibre al carrer
4.1.7
Capacitació ciutadana en hàbits saludables

SALUT INTEGRAL [L4]

OG: Promoure la salut com un eix vertebrador del desenvolupament local

4.1.8
Capacitació de promotors de salut
4.2.1
PROGRAMA
Actes científics
D’ESDEVENIMENTS
4.2.2
DE CIÈNCIA
Conferències d’estiu
Promoure Cardona com
a model de comunitats
saludables.

4.2
PROGRAMA
D’ESDEVENIMENTS DE
CIÈNCIA,
SALUT I
ESPORT

4.2.3
Activitats relacionades amb la ciència i
l’escola (una activitat anual) [Congresos
internacionals]
4.2.4
Simposi sobre esports de la Fundació FCB
4.2.5
PROGRAMA
Competició no competitiva a la comunitat
D’ESDEVENIMENTS
DE SALUT I
4.2.6
ESPORT
El dia del cor de la Fundació SHE
4.2.7
Mercat saludable
4.2.8
Programa de patinatge
4.2.9
Projecte pel foment de l’esport
4.3.1
Espai de vida activa (camp d’esport i esbarjo)

4.3
PROGRAMA D’URBANISME
SALUDABLE

4.3.2
Creació de la xarxa d’itineraris saludables
4.3.3
Cardona verda
4.3.4
Parc urbà de salut
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Gràfic dels projectes

OG: Promoure la cooperació i de manera conjunta amb la ciutat de Solsona,
el desenvolupament local i la promoció econòmica

UN NOU MODEL DE GESTIÓ [L5]

Línies
estratègiques

Objectius específics

Programes [3]

Projectes [6]

5.1.1
Organisme de cooperació Cardona –Solsona

Fomentar la cooperació
Cardona– Solsona en
l’àmbit del desenvolupament local i la promoció
econòmica.
Professionalitzar la gestió
de la promoció
econòmica.

5.1
PROGRAMA PER A
L’ORGANITZACIÓ DEL
DESENVOLUPAMENT

5.1.2
Impuls del Pla estratègic

5.1.3
Creació de l’observatori socioeconòmic territorial

5.2
PROGRAMA DE GOVERNANÇA

Crear un ens que coordini
l’execució d’aquest pla
d’acció.

5.2.1
Foment de la cooperació entre administracions
públiques
5.2.2
Foment de la cooperació amb el sector privat

Fomentar la cooperació
publico-pública i publicoprivada en el desenvolupament del pla d’acció.
5.3
PROGRAMA PER A LA
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE CARDONA
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5.3.1
Posicionament de Cardona al món
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••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
Un territori està escrivint el seu futur.
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Ajuntament de
Cardona

