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L’AJUNTAMENT ATORGA
MICROCREDITS A DONES
EMPRENEDORES DEL MUNICIPI
El projecte de microcrèdits va néixer
per donar suport a les empreses i
persones
emprenedores
d’Artés.
Aquesta ha estat la segona edició de
la convocatòria, i ha vist ampliada la
seva dotació, passant dels 10.000
euros de la primera edició als 20.000
actuals.
Aquest augment ha suposat doblar la quantitat
prestada i ha permès arribar també a més projectes.
De fet, si en el primer any es va donar suport a una
iniciativa empresarial, enguany han estat tres els
projectes concedits. Cal destacar en aquest sentit, que
tot i no ser un dels objectius de les bases dels
microcrèdits, els tres projectes concedits estan
encapçalats per dones emprenedores del municipi.
Dos d’aquests projectes van adreçats a l’obertura i
ampliació d’establiments comercials, mentre que un
tercer té a veure amb l’adquisició d’un negoci
d’impremta gràfica i reubicació de l’activitat.
Els microcrèdits no tenen cap tipus d’interès ni tampoc
es requereixen avals per al seu atorgament. Així, la
situació financera del sol·licitant no és un aspecte

crucial per a la seva aprovació. Es valora, per contra, el
projecte presentat, el pla de viabilitat, la capacitat de
generació d’ocupació, d’innovació i de desenvolupament d’activitats sostenibles i responsables socialment
Els microcrèdits formen part del conjunt de serveis
que ofereix l’OMPLE, l’Oficina Municipal per a la
Projecció Laboral i l’Emprenedoria que forma part de
l’Àrea de Promoció Econòmica i tenen com a objectiu
fomentar l’activitat econòmica al municipi, afavorint
noves
economies
més
socials,
igualitàries
i
innovadores. La valoració del projecte és positiva i, per
aquest motiu, per al 2019 es preveu una nova
convocatòria de microcrèdits, on també es contempla
l’obertura d’una línia específica per projectes
empresarials liderats per joves del municipi.

L'AVANÇ DEL POUM AVANÇA
Després de les tres sessions de participació, volem agrair sincerament l’esforç, l’interès i la voluntat de
treballar per definir el futur urbanístic del municipi a totes les persones participants. Ara seguim amb dos
elements més de participació perque l’equip redactor pugui acabar l’avanç de POUM. Per una banda una
sessió de matinal de mapeig el dia 26 de gener de 10h a 1h del matí amb sortida a Cal Sitges i on es farà un
breu recorregut per diferents espais que poden generar debat a l’hora de definir el futur POUM.
Per altra banda una enquesta per tots els majors de 16 anys i empadronats a Artés, que es pot omplir a través
de la pàgina web http://participa.artes.cat/poum o a través del full que adjuntem a l’Artés info i que podeu
portar a l’Oficina d’atenció ciutadana de l'Ajuntamnet, a la biblioteca o al Kanal.
Si tot va com està previst, el procés per entregar l’avanç de POUM ha de finalitzar a inicis del més d’abril, amb
la intenció de poder-lo aprovar per Ple municipal.
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TREBALLANT LA SOBIRANIA ENERGÈTICA A MIG TERMINI
Volem esdevenir un municipi capdavanter a nivell de gestió energètica, tan pel que fa a la gestió de
l’ajuntament, com a nivell municipal i global. Cal treballar col·lectivament per ser més sobirans.
A nivell de mobilitat, el mes de desembre es va
instal·lar el primer punt de càrrega de vehicles elèctrics
a la zona de Cal Sitges. Aquest punt, format per 2
endolls i de tipus semi-ràpid, està obert les 24 hores, té
una potència de recàrrega de 22 kW i permet la
càrrega dels vehicles entre 2 i 4 hores. Per accedir a la
càrrega cal fer-ho via targetes RFID (d’identificació per
radiofreqüència). Temporalment el seu ús serà gratuït.
També s’ha adquirit un vehicle elèctric per a la brigada
municipal, esperant que amb mesures com aquestes
l’ús d’aquest tipus de vehicles vagi creixent.
L’Ajuntament disposa també de bicicletes elèctriques
per ús dels treballadors/es i es fomenta l’ús d’aquest
sistema de transport a la població.
A nivell de generació d’electricitat, s’ha instal·lat un
conjunt de plaques fotovoltaiques a l’escola Doctor
Ferrer (exactament 34 plaques de 275Wp amb una
potència màxima de 9.350 Watt i un màxim de 13.558
kWh generat/any) que alimentarà una part de l’energia
de l’escola. Una instal·lació inclosa dins la compra
col·lectiva que es va promoure des de diferents
ajuntaments de la comarca i on també van participar
una quinzena d’habitatges d’Artés.
A través d'un projecte conjunt amb la Diputació de
Barcelona i amb finançament europeu, es preveu
també una altra instal·lació de més plaques solars a
l’Escola Bressol municipal. Tanmateix, es fomentarà la
instal·lació de plaques solars duent a terme una nova
compra col·lectiva entre la població per a autoconsum
o plantejant noves propostes.

A nivell d’estalvi energètic, estem en procés de
substitució de l’enllumenat del municipi a sistema LED.
Aquesta substitució ja es va fer al polígon i aquest any
es realitzarà a la resta del municipi (excepte a la
urbanització Vista Pirineu).
També s’ha realitzat la substitució de l’enllumenat a
LED de part de l’ajuntament, del centre cívic i del
pavelló, i aquest 2019 es seguirà amb els edificis de
l’escola Doctor Ferrer i de l’Escola Bressol.
Cal recordar que l'Ajuntament disposa del servei
comarcal d’assessorament per a pobresa energètica, al
qual es pot accedir -sol·licitant cita prèvia a serveis
socials- cada dimecres de 10 a 14 hores.
A nivell tèrmic, l'any passat es van demanar tres
subvencions a la Diputació de Barcelona per tal de
millorar els sistemes de calefacció d’edificis municipals.
Aquest 2019 està prevista la instal·lació d’una caldera
de pel·let i de radiadors a l’edifici de la Cruïlla i el Kanal,
i la instal·lació de protecció vegetal de l’escola bressol
per tal de reduir l’efecte del sol de cara a l’estiu.
S’ha demanat el projecte d’instal·lació d’una xarxa de
calor “district heating” amb estella, proposta en
redacció que consisteix en instal·lar una caldera central
a Cal Sitges, i distribuir la calor per la majoria d’edificis
municipals (Ajuntament, Centre cívic, Kanal, Cal Sitges,
Escola Dr Ferrer, Pavelló i Escola bressol). Així doncs,
s’eliminarien les calderes de gasoil existents i
augmentaría l’eficiència calorífica de tots els edificis,
fomentant la gestió forestal del nostre entorn.

ESPAI PER A L'OPOSICIÓ QUATRE ANYS MÉS PERDUTS
El final de legislatura és el moment de fer balanç de com creiem que ha funcionat l’equip de
govern i el pacte d’ERC i CUP. Amb el titular, ja donem a entendre la nostra visió, però volem exposar-la breument
en l' espai de què disposem al butlletí. Creiem que, lluny del que nosaltres proposàvem, que era governar tots els
partits i per a tots els artesenscs, amb la intenció de superar la confrontació social, s’ha governat amb unes idees
molt clares i parcials alineades amb la CUP. En aquesta legislatura hem vist el canvi d’alcalde, fruit del pacte per la
cadira, i hem pogut tastar la diferència que hi ha entre els dos partits de govern. Amb tot, destaquem que, en
contra del que es diu, en general hem notat més voluntat d’entesa per part d’ERC. Un fet que sobta perquè la
CUP és un partit que es vanta de ser molt participatiu. Si analitzem, molt breument, els fets d’aquests últims 4
anys, direm que s’ha gestionat el dia a dia sense un projecte de futur, cosa que ha alentit el desenvolupament del
poble; i que , aquesta manca d’orientació també ha afectat la qualitat dels serveis: carrers bruts, parcs descuidats,
àrees de joc infantil malmeses, mobiliari urbà en degradació...; tenim la sensació que l’alcalde i els regidors no
saben com es porta un ajuntament.
Esperem que aquestes ratlles facin reflexionar i pensar si Artés necessita un Ajuntament immadur o al contrari, un
equip de govern amb idees clares i un projecte sòlid que encari els nous reptes. Desitgem que la decisió del
proper 26 de maig serveixi per impulsar Artés. No podem perdre més el temps!
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CANVIS EN LA MOBILITAT D'ARTÉS
El passat any vàrem rebre per part de la Diputació de Barcelona el Pla de mobilitat i, enguany ja
s’han començat a implantar aquelles mesures que s’han considerat prioritàries.
Les obres del carrer Jardí, iniciades a finals d’any, convertiran el carrer en un passeig per a vianants on tan sols hi
puguin accedir els automòbils amb pàrquing i els serveis essencials. D'altra banda, la nova mobilitat del polígon
té la finalitat de reordenar els sentits de tots els carrers de la zona per a millorar-ne la seguretat.
La cruïlla entre els carrers Enric Guadayol i Catalunya va iniciar les seves obres el 8 de gener amb l’objectiu de
millorar la seguretat del punt amb l’índex més alt d’accidentalitat a Artés. Les obres faran que el carrer Enric
Guadayol sigui d’un sol sentit en direcció al Passeig Diagonal.
El tram del carrer Sant Cristòfol que va entre els carrers Rocafort i Catalunya passarà a ser d’ús exclusiu per a
vianants, serveis i càrrega i descàrrega de comerços a partir de l’1 de feber. La intenció bàsica és la de millorar la
seguretat dels vianants de la zona i d’evitar que gaires vehicles travessin per sobre la vorera.
El tram del carrer Sant Pelegrí que va del Rocafort al passeig Diagonal canviarà de sentit de circulació a partir de
l’1 de febrer. Aquesta mesura era prevista al Pla de Mobilitat per contrarestar la millora de l’Enric Guadayol i afegir
un carrer en direcció al Rocafort des del passeig Diagonal.
Amb aquests canvis volem millorar i augmentar la seguretat del nostre municipi tan per als vianants, com pels
vehicles, així com reduir al màxim les emissions de CO2.

LOTS DE NADAL AMB PRODUCTES
FETS A ARTÉS PER PROMOURE EL
CONSUM DE PRODUCTES LOCALS

PROGRAMACIÓ D'ARTS ESCÈNIQUES
L’àrea de cultura ens presenta el primer exemplar de la
programació estable de Cal Sitges de gener a juny.
Així doncs, aquest 2019 s’inicia la programació estable
amb una gran diversitat d’espectacles en el qual ens
traslladaran a un món màgic, ple d’emocions,
sentiments i que neix amb la idea de fer-nos créixer
culturalment.

Dins la línia de treball de promoció del producte
km0, nou empreses del municipi, que elaboren
producte agroalimentari, han participat per primer
cop en la iniciativa d’oferir algun dels seus
productes en els lots de Nadal 100% fets a Artés.
L’objectiu d’aquesta acció ha estat potenciar el
consum de productes elaborats a Artés durant
aquestes festes de Nadal i sensibilitzar sobre la
importància de consumir productes de proximitat i
de qualitat. Els lots s’han adreçat tant a empreses
com a entitats i a veïns i veïnes d’Artés que volien
oferir un detall de qualitat i de proximitat per
celebrar aquestes festes.
Les empreses que hi han participat són els cellers
d’Artés, Cerberus, la Pastisseria Pessics, Casa
Amella, Aneto i Carnisseries i Xarcuteries Posas.

Som coneixedors de les mancances de l’espai, però
creiem que el Complex Cultural de Cal Sitges ha de ser
l’eix vertebrador de la cultura del nostre poble i que
esdevingui un referent de la comarca.
Tanmateix, podeu adquirir abonaments a la carta a
partir d’un mínim de tres espectacles. Podeu consultar
la programació a la web de l’ajuntament o bé, en
diferents espais municipals així com en alguns
comerços de la nostra població.
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INICIEM EL PLA EDUCATIU 2019
L’any 2017 es presentava a la nostra població el Pla
Educatiu d’Artés “Creixem”, document que guia les
línies d’acció i les prioritats en matèria educativa fins
al 2023. Algunes de les línies d’acció ja estan
iniciades i, d'altres es duran a terme aquest curs.
Dins les línies d’actuació específiques per a la petita infància es pretén habilitar un espai tancat per tal que les
famílies es puguin reunir i compartir temps de lleure educatiu, aprofitant espais de l’Escola Bressol o altres
equipaments. Tanmateix, es mantindrà l’oferta d’activitats socioeducatives per als nadons i les seves famílies.
Pel que fa als infants i adolescents (línia 2), es vol millorar l’acompanyament i el suport educatiu, afavorint que
els centres educatius desenvolupin projectes d’obertura a l’entorn i implicació comunitària; es potenciaran els
recursos de suport existents per poder arribar a més infants i s'estructurarà la oferta d’activitats extraescolars.
Pel que fa als joves (línia 3), s’oferirà formació alternativa al municipi, creant projectes de segona oportunitat per
aquells que han abandonat els estudis i no tenen un projecte d’inserció laboral i es crearan nous espais de
trobada. La formació permanent al llarg de la vida (línia 4) vol garantir una oferta estable continuada, ampliar la
formació en competències bàsiques (com seria informàtica i idiomes), ampliar l’oferta socioeducativa per a la
població de la franja d’edat dels 30 fins els 60 anys i, en darrer lloc, ampliar i condicionar les instal·lacions de
l’Escola de Música per tal de poder donar cabuda a nous projectes musicals.
Dins les línies d’actuació transversals a tota la ciutadania la línia d’adequació a l’entorn (línia 5) pretén potenciar
i diversificar els espais verds, habilitar itineraris escolars segurs i, millorar i condicionar l’espai de joc dels patis de
les escoles. Pel que fa a l’aprofitament dels equipaments educatius (línia 6), es durà a terme un anàlisis dels
equipaments municipals per derivar una proposta de major aprofitament dels seus usos.
En referència al foment de valors (línia 7), es treballarà per fomentar valors comunitaris de civisme, respecte i
participació. La línia 8 inclou el treball en xarxa i la participació amb el qual s’enforteix el treball cooperatiu
entre els agents educatius, ampliant la base participativa de les entitats i de les activitats que s’organitzen i, en
darrer lloc, fer una difusió més estratègica i eficaç de l’oferta de serveis i recursos educatius al municipi.
La línia de Xarxa Socioeducativa d’Artés (línia 9) té com a objectius reforçar el treball en xarxa i la relació entre
els diferents membres, reforçar el projecte de Millora de l’Èxit Escolar, treballar més amb famílies i aconseguir més
participació, conèixer tota l’oferta d’activitats extraescolar dels municipis de la xarxa i impulsar o crear nous
serveis d’activitats escolars.

XERRADA-DEBAT SOBRE LES ASSOCIACIONS FUNERÀRIES
Degut a la seva universalitat, cada cop es parla més sobre el
negoci de la mort i dels preus abusius oferts per les empreses
funeràries. Una de les causes de la situació és la indefensió
del/la consumidor/a davant un oligopoli tant compacte. És
per això que l’Ajuntament d’Artés organitza una xerrada-debat
per conèixer una fórmula d’acció com a usuaris/es dels serveis
funeraris: les associacions funeràries. En parlarem amb
representants de l’Associació Funerària de Navarcles i de
l’Associació Santvicentina de Serveis d’Enterrament.
L’acte tindrà lloc el proper 1 de febrer a les 18:30 hores al
primer pis del Centre Cívic.
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