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Estada a Cardona  

La zona  

Cardona té una data de 

naixement per la història 

documentada: el 23 d’abril 

de l’any 986, el dia en què 

el Compte Borrell II atorgà 

la II Carta de Poblament, 

que actualment es conserva 

a l’arxiu històric de la Vila.  

La Vila neix sota el castell formant un raval o burg, cap a les 

darreries del Segle X. El Castell desenvolupa una preuada situació 

estratègica envers la frontera amb Al-Andalus, i és cruïlla de camins 

entre els Comtats d’Urgell, Cerdanya-Berga i Osona- Barcelona.  

Al llarg dels segles XVII i XIX, els eixos econòmics, socials i polítics de 

Cardona giraven a l’entorn de les activitats derivades de la 

tradicional explotació de la sal, l’agricultura dels masos del seu 

terme fonamentada en el conreu de la vinya i de les manufactures 

tèxtils dels petits obradors locals. Aquestes activitats abastien i 

fomentaven un incipient comerç, impulsat per la comandància 

militar del castell i la seva caserna (que en estat de guerra podia 

arribar a duplicar la població civil) i la cúria ducal des d’on 



  

 

s’administrava la batllia i ducat de Cardona, amb la munió 

d’oficials i famílies que restaven al seu servei (Cardonins il·lustres).  

La descoberta de les sals potàssiques feta l’any 1912 va de traduir-se, 

en les set dècades següents (1929 – 1991), en una segona 

industrialització de Cardona, en el marc d’uns processos 

socioeconòmics fonamentals en l’activitat minera, que havien de dur 

Cardona a duplicar de nou la seva població fins a superar els 8.000 

habitants a la dècada de 1960 – 70, alhora que patir importants 

transformacions en el seu paisatge i urbanisme i que havien de 

durar fins al tancament de la mina i el conseqüent estancament 

econòmic de la vila. 

 

Vilar Rural de Cardona  

El Vilar Rural de Cardona és un 

hotel, amb una estructura 

semblant a un poble, envoltat de 

la tranquil·litat pròpia de la Vall 

del Cardener. Un territori de grans 

boscos i extensions de conreu, 

juntament amb profundes valls i suaus talaies.  

 

 



  

 

Capacitat: Disposa de 99 habitacions, dobles, triples, quàdruples i 

habitacions comunicades. Algunes amb sortides al Jardí i amb vistes 

a camps de conreu.  

 

Serveis de les habitacions:  

 Bany complert amb dutxa 

 Calefacció i aire condicionat.  

 TV i Wifi 

 

Equipaments de Lleure/Esportius:  

 Piscina coberta  

 Sala de Jocs  

 Estany  

 Hort  

 Granja  

 Masovera  

 Camp de petanca  

 Parc Infantil  

 

 

 

 

 

 



  

 

Instal·lacions:  

 

  

Sala de Jocs Parc Infantil  

Lavabo  Vistes al Jardí  

Habitacions Altell  

Bar  Piscina Coberta  



  

 

Programa d’activitats: 

 1r DIA 2n DIA 3r DIA 

8-9h 

 

Aixecar-se i 

vestir-se 

Aixecar-se i 

recollir 

9-10h Esmorzar Esmorzar 

10-13h 

Tir amb arc  + 

Slackline (A) 

Escalada + 

Circuit 

Scootering (B) 

Piscina (C) 

Gimcana amb Ipads 

per Cardona 

(Anglès) 

Visita muntanyes 

de Sal (Anglès) 

13-13'30h Higiene 

13'30-

14'30h 
Dinar 

14'30-16h Temps d’esbarjo Marxar 

16-19'00h 

Tir amb arc  + 

Slackline (A) 

Escalada + Circuit 

Scootering (B) 

Piscina (C) 

Tir amb arc  + 

Slackline (A) 

Escalada + 

Circuit 

Scootering (B) 

Piscina (C) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19'00-20h  Dutxes  

 

 

20:30-

21:30h 
Sopar Sopar 

21-22:30h Joc de nit Festa de comiat 

23:00h Dormir 



  

 

Les activitats 

VISITA A LES MUNTANYES DE SAL 

Una visita que inclou un descens 

en 4x4 per tal d’arribar a 

l’entrada de l'antiga mina, i un 

recorregut guiat, a 86m de 

profunditat, per les galeries de la 

Muntanya de Sal, obertes des de 1997, que es manifesten amb tot el 

seu esplendor i espectacularitat els diferents plegaments i vetes del 

jaciment i la diversitat de minerals. La visita es farà en anglès.  

 

TIR AMB ARC 

En aquesta activitat els infants 

aprendran com utilitzar l’arc i la 

fletxa per encertar de la manera més 

precisa al centre de la diana, a través 

d’un seguit de petits jocs competitius i 

cooperatius a l’hora, ja que enfronten a dos equips. Aquesta activitat 

es realitzarà en anglès. 

 

 

 



  

 

SLACKLINE 

 Es tracta de passar per sobre d’una corda plana 

subjectada per dos punts fixos. L’habilitat que 

més es treballa és l’equilibri per aquest motiu es 

tracta d’una activitat molt complerta que 

implica tot el cos.  El suport dels companys és 

molt important per a la realització d’aquesta 

activitat així que també es treballa la confiança, comunicació i 

cooperació. 

 

 

 

 

PISCINA 

Es realitzaran diferents jocs a la 

piscina del vilar on els infants 

gaudiran a la vegada que 

desenvolupen moltes habilitats.  

 

 

 

 



  

 

SCOOTERING 

En aquesta activitat es combinen tres tipus d’scooters: els patinets, els 

trikis i els waves.  Es proposaran diferents exercicis i jocs a través 

dels quals aprendran a saber fer-los anar amb èxit i s’adquirirà un 

major control de cada un d’ells. 

 

ESCALADA 

Consisteix en escalar una paret més o 

menys vertical fins a un determinat 

punt. El monitor està assegurant en 

tot moment a l’alumne a través 

d’una corda i amb tots els aparells 

de control necessaris. L’esforç, l’autosuperació, la concentració i la 

coordinació són les principals habilitats que es desenvoluparan. 

GIMCANA AMB IPADS (en anglès) 

Aquesta innovadora activitat farà gaudir molt als infants a la 

vegada que aprenen i treballen habilitats físiques. Per a poder 

arribar a les diferents proves i dur-les a terme farem ús de diferents 

IPADs mitjançant un programa específic. El treball en equip, la 

comunicació, la presa de decisions, la responsabilitats entre moltes 

d’altres seran les principals habilitats que desenvoluparan.  

 


