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

QUÈ ENTENEM PER CULTURA?

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

EL TEIXIT ASSOCIATIU

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

CULTURA, IDENTITAT I COHESIÓ

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

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

LA LECTURA COM A TRANSMISSOR i TRANSFORMADOR CULTURAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per tant concloem que:

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

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

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

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

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

“Aquell que no ha estimat apassionadament, ignora la meitat més bonica de la seva vida”
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