
Santpedor acollirà demà, diu-
menge, la Festa de Sant Antoni.
Els tres tombs tindran, un any
més, la participació de les masies
del terme, amb 25 carros de pagès
del poble i 10 carruatges de pas-
seig. A més a més, hi haurà una
cinquantena de cavalls i genets,
que ompliran el barri antic del
municipi.

La festa començarà a les 9 del
matí amb un esmorzar popular a
la plaça del Sindicat. Tot seguit, hi
haurà la concentració de cavalls i
carros. A 3/4 de 12, es farà el repic
de  campanes, a càrrec de les no-
ves campaneres de la família Es-
pinalt. A les 12 hi haurà l’inici de
la cercavila i en acabar la missa es
farà la benedicció d’animals. A la
tarda hi haurà ball a Cal Llovet.

REDACCIÓ SANTPEDOR

Santpedor celebra
demà la Festa de
Sant Antoni amb
els tradicionals
tres tombs

Cardona ja ha posat a disposició
dels futurs usuaris els allotja-
ments tutelats que s’han construït
al nucli antic i que estan pensats
perquè gent gran hi pugui conti-
nuar fent una vida autònoma i, al-
hora, integrada al dia a dia del po-
ble. El conseller de Territori, Da-
mià Calvet, i l’alcalde de Cardona,
Ferran Estruch, van inaugurar
ahir al matí aquest espai que ha
necessitat una dècada per fer-se
realitat des que es va projectar -di-
ficultats en el finançament van fer
que tingués algunes aturades-, i
que ha suposat una inversió de
638.000 euros.

El que s’ha inaugurat i ja ha
obert el termini de sol·licituds és
un edifici situat al carrer Esca-
sany, en ple centre històric, que
disposa d’un total d’onze allotja-
ments,  d’entre 19 i 29 m2, on cada
usuari disposarà de cuina, bany,
llit, armari, sofà, taula i cadires. La
particularitat d’aquest projecte és
que, a banda de l’allotjament pri-
vat amb els espais i equipaments
mínims imprescindibles, els fu-
turs usuaris tindran també al seu
abast en el mateix edifici un seguit
de zones compartides, inclosa
una sala d’estar a la planta supe-
rior, equipada amb cuina, on els
residents podran tenir un espai de
relació. També, com a serveis co-
munitaris, disposaran de trasters
i bugaderia.

Un element clau per a l’autono-
mia dels residents és que dispo-
saran de serveis assistencials de
control de salut, higiene personal,
petites cures i control de medica-
ció.

El conseller de Territori –que va
encapçalar l’acte d’estrena, ja que
en la materialització del projecte

hi ha tingut una intervenció fona-
mental l’Agència de l’Habitatge,
inclosa en aquest departament–
va destacar quatre «virtuts» del
projecte. D’una banda el concep-
te, el fet que es tracti d’uns allotja-
ments amb la «idea d’espais com-
partits». De l’altra, el resultat que
persegueix amb aquest planteja-
ment, «que és que persones grans
del poble puguin continuar man-
tenint una vida autònoma, però
acompanyada, i que puguin se-
guir fent allà on han viscut sem-
pre». En tercer lloc, que l’espai si-
gui el resultat d’una rehabilitació
integral d’un edifici del barri an-
tic, «perquè suposa una contribu-
ció a la recuperació d’aquest cen-
tre històric»; i finalment, el fet que
l’equipament «és el resultat d’una
estreta col·laboració entre admi-
nistracions, Ajuntament i Gene-

ralitat». 
L’alcalde de Cardona, Ferran

Estruch, va destacar que l’equipa-
ment «és una peça clau per a la co-
hesió social», perquè permet que
gent gran del poble, «que suposa
més del 30% de la nostra població,
segueixi arrelada aquí». I en
aquest sentit afegia que «la cohe-
sió social és essencial per a l’equi-
libri territorial i, en conseqüència,
per a la cohesió del país».

Dels onze pisos, vuit són indi-
viduals, els dos una mica més am-
plis són pensats per a parelles i
se’n reserva un per a casos

d’emergència social, que per tant
tindrà un ús més temporal. La
gestió la portarà directament
l’Ajuntament a través de l’àrea de
Serveis Socials. Per optar als allot-
jaments tutelats es demana com
a requisits estar empadronat a
Cardona, tenir més de 65 anys i
uns ingressos que no superin 2,5
vegades l’indicador públic de ren-
da d’efectes múltiples. El termini
per fer les sol·licituds ja s’ha obert
i l’alcalde va explicar ahir que ja
s’han rebut les cinc primeres pe-
ticions.

Els residents pagaran un preu
de lloguer que oscil·larà entre els
113 i els 177 euros mensuals, en
funció dels metres quadrats de
cada allotjament. Alhora, els
usuaris s’hauran de fer càrrec de
les factures de subministraments
bàsics. 

DAVID BRICOLLÉ CARDONA

Cardona obre als usuaris els allotjaments
compartits al nucli antic per a gent gran
El conseller Calvet va inaugurar ahir l’espai, que disposa d’onze habitatges, i zones i serveis comuns

DAVID BRICOLLÉ

Damià Calvet i Ferran Estruch en un dels espais de l’edifici situat al carrer d’Escasany

Calvet destaca del projecte el
concepte d’espais compartits i
el fet que s’aposti pel centre
històric de Cardona
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BAGES SOCIETAT

Artés acull avui la trobada d’es-
plais laics i voluntaris del Bages i
del Berguedà.  L’eix vertebral de la
jornada serà l’art, en qualsevol de
les seves formes i expressions. La
diada comença a les 10 amb una
xocolatada conjunta. Un cop es-
morzats, els infants es distribuiran
entre les diferents activitats, divi-
dits per grups d’edat. Podran dei-
xar anar la seva creativitat pintant
grafits, fent percussió corporal,
teatre, cinema, ball de bastons,
creant instruments amb material
reciclat o practicant acroesport. A
la tarda, havent dinat, assistiran a
un espectacle d’animació infantil.

REDACCIÓ ARTÉS

Artés acollirà la
trobada anual
d’esplais laics del
Bages i el Berguedà


