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L’AJUNTAMENT SUBVENCIONARÀ LA MEITAT DEL LLOGUER DE JOVES DEL MUNICIPI
Avançant en les línies que marca el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge, l’Oficina Local
d’Habitatge d’Artés ha posat en marxa una iniciativa per facilitar l’emancipació del jovent d’Artés,
seguint una proposta sorgida dels Pressupostos Participatius del 2019.

Així doncs, es preveu atorgar unes subvencions
aprovades al ple del passat 21 de març.
La subvenció la podran sol·licitar persones menors de
36 anys que ja estiguin emancipats/des amb un
contracte de lloguer, o que, gràcies a la subvenció,
iniciïn un contracte de lloguer per primera vegada.
Hauran de portar empadronades com a mínim un any
al municipi.

s’està emancipat/da, si s’ha perdut l'habitatge com a
conseqüència de desnonament, execució hipotecària o
dació en pagament o si hi ha una correcta relació entre
les condicions de l’habitatge i les necessitats de la
unitat de convivència.
El període per a sol·licitar els ajuts serà de 30 dies, des
de finals de març fins a l’abril. Tota la informació a:
https://www.artes.cat/arees/habitatge/olh.

L’import que es subvencionarà serà del 50% del
lloguer i de 250 euros per habitatge com a màxim,
durant el període de temps d’un any. La quantitat de
diners que es destinaran pels ajuts serà de 7.000
euros.
Alguns dels criteris que es tindran en compte de cara a
prioritzar la concessió seran, per exemple, els ingressos
de les persones sol·licitants, si hi ha emancipació o ja
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L’AJUNTAMENT ENLLESTEIX LA TERCERA EDICIÓ DEL PROJECTE DE MICROCRÈDITS
El ple municipal del mes de març ha aprovat la 3a edició del projecte de concessió de microcrèdits.
A partir d’aquí s’inicien els tràmits per a la publicació de les seves bases i l’obertura del període per
presentar sol·licituds, que serà entre el final del mes de març i el mes d’abril.
Les principals novetats d’aquesta tercera edició és que
s’amplia el ventall de possibilitats i de projectes en els
quals es pot concórrer. Enguany, per exemple, es
podran admetre projectes de reformes bàsiques de
negocis que ja estan en marxa, fet que en les edicions
anteriors no era possible. Una altra modificació és que
els negocis liderats per menors de 36 anys rebran una
puntuació addicional, amb l’objectiu d’afavorir la jove
emprenedoria. Amb tot, cal dir que els microcrèdits
segueixen estan pensats per impulsar la creació
d’activitat econòmica, empresarial i cooperativa al
municipi d’Artés. I per tant, els principals paràmetres
del projecte continuen sent els mateixos.

requeriran avals per al seu atorgament. Els elements
clau per valorar la seva concessió seran el propi
projecte, el pla de viabilitat que es presenti, 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 s’ofereixen des de l’OMPLE, Oficina Municipal per
a la Projecció Laboral i l’Emprenedoria. Per disposar de
més informació, es facilita aquesta adreça electrònica
de contacte: promoeco.artes@artes.cat

Com en l’edició anterior, es mantenen les dues línies de
microcrèdit, la línia A per a nous projectes i amb un
import màxim per microcrèdit de 5.000 euros, i la línia
B, per a negocis en funcionament amb un import
màxim per microcrèdit de 10.000 euros. En total,
l’Ajuntament disposa d’un pressupost de 20.000 euros
destinats a microcrèdits. Finalment, cal recordar que
les principals característiques d’aquests préstecs són
que no tindran cap tipus d’interès ni tampoc es

ESPAI PER A L'OPOSICIÓ
ÉS L'HORA DELS ADÉUS... FINS AQUÍ HA ARRIBAT CIU ARTÉS
Aquest és el darrer butlletí de l’Artés Info d’aquesta legislatura, i amb ell l’última vegada que ens podrem dirigir a
vosaltres. Com és conegut, la federació de Convergència i Unió no tornarà a concorre a unes eleccions, i per tant,
el grup municipal de CiU Artés es dissoldrà el 28 de maig. Després de 40 anys de presència ininterrompuda a
l’Ajuntament d’Artés, deixarem de representar un espai electoral que ha estat majoritari els darrers 20 anys.
Podríem aprofitar aquest breu espai per ressaltar els encerts o les nostres virtuts, però creiem que el que cal
posar sobretot de relleu és la feina realitzada pels regidors/es i simpatitzants d’aquestes quatre dècades, així com
les famílies que han patit en pròpia pell les hores de dedicació al poble.
Si d’alguna cosa hem d’estar orgullosos és també de la confiança rebuda per la majoria d’artesencs i artesenques,
que sense cap mena de dubte ha estat la raó per continuar tots aquests anys. Segur que amb la nostra tasca hem
comés errades, per les quals demanem disculpes, però també creiem que la dedicació d’aquests 40 anys ha
comportat un progrés pel municipi.
Sense voluntat de ferir a ningú, si que ens agradaria demanar als pròxims regidors/es del consistori que intentin
sumar totes les mans que puguin per construir Artés. Deixar de costat a persones que es presenten per treballar
pel municipi, és desaprofitar coneixements i talent. Els pobles es fan sumant, i aquesta ha estat la nostra voluntat.
Moltes gràcies artesenques i artesencs, ha estat un plaer poder treballar per vosaltres!
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DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA
Amb el lema “Activa la vida, millora la vida”, el proper 6 d’abril
es celebrà el Dia Mundial de l’Activitat Física.
L’objectiu de la campanya d’enguany és difondre el missatge, “Acumula
30 minuts d’activitat física diària si ets adult i 60 minuts si ets infant o
adolescent”. A la nostra població, els actes de celebració de
l’esmentada fita tindran lloc el 5 d’abril, data en la qual l’Ajuntament i
l’Equip d’Atenció Primària d’Artés organitzen conjuntament una
jornada plena d’activitats per a totes les edats.
La diada s’iniciarà a les 9:30h del matí al Parc de Can Cruselles, punt
de sortida de la caminada popular (uns 3 km aproximadament). A
partir de les 11h, Ampans ens farà una exhibició de tres modalitats
esportives adaptades per persones amb mobilitat reduïda, paràlisis
cerebral o altres limitacions motrius. Així doncs, coneixerem la boccia,
una modalitat esportiva similar a la petanca, gaudirem d’un partit de
bàsquet per persones amb mobilitat reduïda i, finalment, un cros per
invidents. Aquestes activitats tindran lloc a la zona esportiva, Camp de
futbol i Pavelló Municipal.
Per la tarda, a les 15:30h, es tancaran els actes de celebració amb una
xerrada d’experiències d’atletes paralímpics a Cal Sitges Tanmateix, el
dia 4 d’abril a les 17h a la Sala d’Actes de Cal Sitges Olga Borao,
coordinadora del Servei de Fisioteràpia de la Clínica Universitària, ens
oferirà una xerrada per conèixer els “Beneficis de l’activitat física en la
prevenció de la diabetis”.

CELEBRACIÓ DEL 8 DE MARÇ
El passat 8 de març vàrem celebrar el Dia de la Dona
Treballadora amb un seguit d’actes, organitzats
conjuntament per l’Associació de Dones d’Artés “Les
Teixidores” i l’Ajuntament, per reivindicar els drets de
les dones.

Manresa. Junt amb les activitats anteriors, es va deixar
empremta de la diada amb la pintada de dos murals
commemoratius, un al carrer Indústria dibuixat per
Blanca Rodríguez, i l’altre al carrer Lleida. La diada
reivindicativa, i plena de simbolisme, va finalitzar amb
un sopar a l’Auditori de Cal Sitges per tal d’anar
“teixint complicitats”.

ORIGEN DEL NOM "LES TEIXIDORES"
El passat 2018 es va iniciar amb força i empenta
l’associació de dones d’Artés amb el nom de “ Les
Teixidores”. Elles mateixes ens varen explicar el
motiu de l’elecció del nom:

Vam començar el matí fent cartells i, seguidament,
vam gaudir de l’obra “Deja Vú – la Tieta”, així com de la
lectura del manifest. A la tarda, la jornada reivindicativa va continuar fent camí cap a la manifestació de

“Teixir sempre ha tingut nom de dona, i més a
Artés. A la nostra vila, les dones que treballaven a
les fabriques tèxtils van tenir un paper important en
la revolució econòmica de llavors. Així que, amb
aquest nom volem potenciar la memòria històrica
del poble, fer visible la feina de la dona que sempre
ha estat menyspreada i menysvalorada, a l’hora
que agafem la força de les nostres avantpassades i
així seguir teixint oportunitats”.
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INICI DE LA TERCERA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DEL PRODUCTE KM 0
Durant el mes de març s’ha iniciat la tercera part de la campanya de promoció del producte elaborat
a Artés com a continuació de dues accions prèvies: l’elaboració d’un directori de les empreses
agroalimentàries de la vila i la venda d’uns lots d’aquests productes per a la campanya de Nadal.

Aquesta tercera part de la campanya de promoció dels productes elaborats a Artés sorgeix d’una proposta dels
Pressupostos Participatius del 2019 i segueix un doble objectiu. Per una banda es continua amb la promoció del
consum de productes fets a Artés però també s’incorpora la promoció del seu consum al comerç local on es
venen els productes.
Així doncs, la campanya consta, per un costat, amb la identificació dels comerços que tenen producte fet a Artés,
i per un altre costat, la senyalització específica dins dels comerços dels productes Km0.
Per a reforçar la campanya i sota la idea de que COMPRAR PRODUCTE FET A ARTÉS TÉ PREMI!, a les persones
que omplin unes targetes segellades pels comerços que participen de la campanya se les obsequiarà amb una
bossa de roba per anar a comprar i entraran en el sorteig de 10 lots de productes Fets a Artés per valor de
50 euros/lot i de 3 lots de productes Fets a Artés per valor de 100 euros/lot. Les targetes es poden trobar en
qualsevol dels 13 comerços que participen en la campanya, i per completar la targeta, cal segellar les compres de
producte fet a Artés realitzades en 6 comerços diferents. El termini d’entrega de les targetes complertes amb els
segells dels comerços finalitzarà el dijous 25 d’abril. L’entrega dels premis es farà el dijous 2 de maig al vespre.
Podeu consultar el funcionament de la campanya i les bases del concurs a la pàgina web https://km0.artes.cat.

"ARTÉS APPROP", MILLOREM LA COMUNICACIÓ AMB LA
CIUTADANIA
Recordeu que disposeu de l’aplicació Artés APProp tant a Google Play (Android)
com a AppStore (iPhone). Per mitjà d’aquesta aplicació, podeu avisar de les
incidències a la via pública i estar al corrent de les últimes notícies i les activitats
programades.
Us animem a que us la descarregueu, ja que és una eina de gran utilitat per
millorar els terminis en la resolució d’incidències i disposar d'un canal de
comunicació ràpid i eficient entre ciutadans i Ajuntament.
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