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L’Ajuntament i la SAREB han subscrit un conveni per a
la cessió temporal de 5 habitatges
HABITATGE

Aquests habitatges aniran orientats a oferir lloguer
assequible i disposar d’habitatge per a casos d’emergència
social ja que actualment no se’n disposa de cap.

El conveni signat amb SAREB ens comporta que a canvi de la cessió dels habitatges l’ajuntament pagarà una contraprestació mensual de 125 euros per
cadascun dels habitatges. La quantia
d’aquesta quota es troba en negociacions entre SAREB i el govern espanyol
per a treure un nou conveni on el cost
per als ajuntaments sigui zero. Quan
això succeeixi automàticament s’aplicarà al nostre conveni tot i que s’hagi
signat amb anterioritat.
El conveni tindrà una vigència de quatre anys prorrogables anualment fins a
un màxim de quatre anys més. Durant
aquest període serà la nostra Oficina
Local d’Habitatge l’encarregada de
gestionar els immobles en base a preus
assequibles (preu per sota mercat). Per
tant totes aquelles persones que vulguin accedir a l’habitatge hauran d’estar registrades com a demandants a la
nostra oficina. La nostra oficina seguirà
els processos d’assignació de l’habitatge d’acord amb als procediments que
ja es defineixen amb el conveni signat
amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya
(AHC).
Des de l’àrea d’habitatge i amb la col·laboració d’altres serveis implicats es
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continua treballant per a que conjuntament creem oportunitats de vida a
Artés seguint la campanya que vam iniciar el passat març, on es fa una crida a
la corresponsabilitat de tots els agents
implicats i sobretot a les persones propietàries per revertir la situació d’aquell
habitatge buit al municipi que no està
complint la funció social per a la que va
ésser construït.
Actualment l’oficina es troba elaborant
el cens d’habitatges buits del municipi
sobre els que es podran aplicar mesures
contemplades d’acord a les noves normatives per a millorar l’accés a l’habitatge, mesures per a contenció dels preus
del lloguer, etc.

L’Ajuntament d’Artés adquireix en propietat
la totalitat de l’espai de Cal Sitges
El passat divendres dia 7 de maig de
2021 l’Ajuntament d’Artés va signar
la compra de les dues naus annexes a
l’espai de Cal Sitges. Les naus eren propietat d’una plataforma immobiliària i
ocupaven una superfície d’aproximadament 5000 m2.
L’operació s’ha tancat per un cost total
de 150.000 euros després de més de
dos anys de negociacions per adquirir
les dues naus. Aquesta és una zona
prioritària i cèntrica pel municipi d’Artés, amb multitud de possibilitats. La
proposta inicial de compra era 271.100
euros i 217.200 euros per cadascuna de
les finques i s’ha acabat tancant per un
preu molt per sota de les propostes inicials; reduint en més de 300.000 euros
la inversió per tal d’aconseguir la propietat de les dues naus.

URBANISME

Amb aquesta operació l’Ajuntament
adquireix el 100% de la propietat de
l’espai de Cal Sitges, de manera que
podrà decidir lliurement els usos i la
seva planificació. Aquest fet és de
cabdal importància en el moment que
ens trobem de redacció del POUM i
enllaça molt bé amb els objectius de
l’equip de govern respecte a les xarxes
quotidianes.
Inicialment, es mirarà d’adequar la part
descoberta per adaptar zona d’aparcament provisional, sempre tenint en
compte que primerament caldrà enretirar la uralita que es troba a l’espai.
A partir d’aquí l’Ajuntament analitzarà
l’estat actual de tota la parcel·la i els
passos a seguir per decidir els usos de
tot l’àmbit de manera participativa.

Des de el consistori desitgem que aquest
sigui un inici per a què cada cop més
persones propietàries i grans tenidors
confiïn en nosaltres com a element clau
per a tornar a omplir els seus habitatges
i trencar amb l’afany especulatiu d’un
dret bàsic com és l’habitatge.
Si vols inscriure’t com a demandant
d’habitatge o si tens alguna propietat
i disposes d’un habitatge buit et recordem que pots contactar amb nosaltres a
través del correu habitatge@artes.cat.
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Donem vida als
habitatges buits,
transformem-los
en llars!

Si tens un habitatge en desús, contacta amb nosaltres!

938 305 001
habitatge@artes.cat
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Obrim piscines!
BREUS
Com cada estiu les piscines
són un punt important de
retrobament d’oci i esport.
Aquest any les piscines
obren amb menys restriccions que l’any passat però
sense la seva normalitat
total. Les piscines estaran
obertes de les 9h fins les 20 h
els mesos de juny i setembre
i de 9h a 21h els mesos de juliol i agost.
A hores d’ara la mascareta
és obligatòria per entrar en
el recinte, així com la desinfecció de mans i canvi de
calçat adequat a la piscina.
A la recepció de la piscina rebreu tota aquella informació
que sigui del vostre interès.
Esperem i desitgem que seguiu gaudint de les piscines
i bon estiu per a totes i tots.

Adhesió al protocol davant les violències
sexuals en espais públics d’oci a la comarca
del Bages
El passat ple de març ens vam adherir
al protocol davant les violències sexuals
en espais públics d’oci impulsat des del
Consell Comarcal del Bages. En aquest
protocol es recullen quines polítiques i
accions emprendre per a convertir els
espais d’oci en llocs lliures de violències
i s’hi garanteixin els drets de llibertat,
respecte i dignitat de dones i identitats
dissidents.
En l’elaboració d’aquest protocol es van
convidar a diferents grups de discussió
a agents dels pobles bagencs tant a nivell ciutadà, tècnic com polític per tal de

Podeu trobar més informació al web
https://www.ccbages.cat/protocolvs/ o
escanejant el codi QR.

BREUS

Torna el Consell d’Infants d’Artés

A partir del setembre tornarem a obrir
el Consell d’Infants després de l’aturada per la pandèmia de Covid’19.
El consell municipal d’infants és l’òrgan consultiu de l’Ajuntament d’Artés
que ha de permetre la participació dels
infants a l’hora d’expressar les seves
opinions i els seus interessos en tots
aquells assumptes de la vida del municipi que els afecten.
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poder recollir les aportacions i dades de
la realitat al màxim acurades possible.
Començarem el desplegament d’aquest
protocol primer acotant les accions a la
vila d’Artés per tal que de mica en mica
Artés es converteixi en un poble feminista, lliure i radicalment canviat. Vam començar el passat 4 de juny en què vam
acollir la presentació d’aquest protocol i
posterior concert acústic amb la cantautora Mabel Flores.

El Consell d’Infants està compost per
alumnes de 5è i 6è de primària escollits com a representats de les seves
respectives classes. Celebrem l’obertura per seguir fomentant la participació
ciutadana dels infants i així es sentin
representats dins el municipi.
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CULTURA

Entra en funcionament el web d’Artés és
Cultura

AGENDA CULTURAL D’ARTÉS

JULIOL
8 de juliol
ARTÉS BOOK CLUB.
The Joy Luck Club by Amy Tan
Club de lectura en anglès.
Més informació i inscripcions a la
Biblioteca Municipal d’Artés.
Hora: 20:30h
Lloc: Cal Sitges
Org. Biblioteca Municipal d’Artés

En els darrers temps, en l’àmbit de
cultura, internet és i ha estat un factor
clau. Així, aquest ha esdevingut el principal escenari per a la creació, la difusió
i l’accés a la cultura.
És en aquest marc, on sorgeix la idea de
crear la web d’Artés és Cultura (www.
cultura.artes.cat) amb l’objectiu d’obrir
un nou espai a través del qual s’aposti
per la democratització de la cultura,
crear un diàleg amb els nostres veïns
i veïnes, crear nous públics i donar a
conèixer què fem i qui som,
Així, a través d’aquesta web, www.
cultura.artes.cat, es fa difusió de tots
els espectacles i activitats culturals;
podem seguir les exposicions que es
realitzen a l’Espai Expositiu Cal Sitges;
podem accedir a la compra d’entrades
dels espectacles culturals; i esdevé l’altaveu dels diferents equipaments culturals del nostre poble. També cal des8

tacar, que aquesta pretén convertir-se
en un espai en el que el teixit cultural
d’Artés pugui trobar diferents recursos
culturals, com serien les subvencions.
Tanmateix, tota l’activitat també es pot
seguir al minut a través de les xarxes socials d’Artés és Cultura sota el paraigua
de l’etiqueta #ArtesEsCultura.
Finalment, a través de la web d’Artés és
Cultura podrem viure grans moments
del nostre poble com és la pròxima
Festa Major, que tindrà lloc del 3 al 7 de
setembre, i que estem segurs que serà
un gran moment de retrobada, molt
esperat per tots els/ls artesenques i
artesencs, i en el que entre tots/es farem que la nostra vila es transformi i
sorprengui convertint els carrers i places en espais culturals, de convivència
i sobretot aconseguirem que la nostra
festa sigui la festa de tots i per a tots.

21 de juliol
CLUB DE LECTURA.
Matacans y el Châteu d’Yquem
del 2005 de Dami Vila
Més informació i inscripcions a la
Biblioteca Municipal d’Artés.
Hora: 20:00h
Lloc: Cal Sitges
Org. Biblioteca Municipal d’Artés

24 de juliol

31 de juliol
TRIPLET SOL DE NIT
Hora: 22:00h
Lloc: Parc de Can Cruselles
Org. Ajuntament d’Artés
Col·labora: Esplai Artesenc de
l’Amistat

Durant tot el mes
JULIOL JOVE
Consultar programa a part

AGOST
7 d’agost
PEP I Mª JOSÉ
Hora: 22:00h
Lloc: Parc de Can Cruselles
Org. Ajuntament d’Artés
Col·labora: Esplai Artesenc de
l’Amistat

TRIPLET SOLISTES

14 d’agos

Hora: 22:00h
Lloc: Parc de Can Cruselles
Org. Ajuntament d’Artés
Col·labora: Esplai Artesenc de
l’Amistat

JORDI BRUCH
Hora: 22:00h
Lloc: Parc de Can Cruselles
Org. Ajuntament d’Artés
Col·labora: Esplai Artesenc de
l’Amistat
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TALLERS I CONCURSOS
5 i 7 de juliol

8, 15, 20, 27 i 29 de juliol

TALLER DE GRAFFITIS

TALLER DE RAP

Per a més informació consultar el
programa del Juliol Jove
Dirigit a joves a partir de 12 anys.
Més informació i inscripcions a
www.elkanal.artes.cat.
Places limitades.

A càrrec de Versembrant

6 i 13 de juliol
TALLER LA FÀBRICA DE
SERIGRAFIA
A càrrec de Blanc de Guix
Aquest taller hi compta amb
dos parts. En la primera part,
treballarem en grup per definir
quin és el tema que tractarem
i dissenyarem el dibuix que
posteriorment farem a les planxes.
I en la segona part, estamparem
les bosses que ens podrem endur
de record i posarem en pràctica els
coneixements adquirits.
Dirigit a joves a partir de 12 anys.
Més informació i inscripcions a
www.elkanal.artes.cat
Places limitades.
Hora: 17:00h
Lloc: El Kanal
Org. Ajuntament d’Artés
Col·labora: Diputació de
Barcelona

Amb aquest taller de rap avançat
escriure’m una cançó, la gravarem
i descobrirem el poder de la
música i del rap per canviar la
societat. No et pots perdre el taller
amb més FLOW d’aquest estiu!!
Dirigit a joves a partir de 12 anys.
Més informació i inscripcions a
www.elkanal.artes.cat
Places limitades.
Lloc: El Kanal
Org. Ajuntament d’Artés
Col·labora: Diputació de
Barcelona

EXPOSICIONS
Fins el 30 de juny
EXPOSICIÓ NATURA DE MOLT
A PROP
Sergi Roca
Mosques, aranyes, escarabats i
altres animalons, ens sorprendran
amb formes i colors que mai ens
hauríem imaginat.
Lloc: Espai Expositiu de Cal Sitges

Juliol i agost
COS GEOLÒGIC
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Clara Payas
Lloc: Sala Expositiva de Cal Sitges

Dos anys sense canvis
Fa un any avaluàvem la gestió de
l’equip de govern dient que li mancaven objectius clars, sense reptes,
conformats a realitzar els projectes ja
iniciats en l’anterior legislatura i poc
més. Seguim afirmant que els costa veure les necessitats reals i falta
iniciativa per resoldre conflictes. No
saben o no volen veure, que la gestió
política municipal és molt important i
que la conformitat, el continuisme i la
poca presa de decisions, no fa res més
que augmentar els conflictes.
És cert que la pandèmia ens ha abocat
a temps difícils. Precisament per això,
s’ ha de ser proactiu i no seguir amb
“el mateix de sempre”.
Quan a les eleccions del 2019 ens van
elegir, com a regidores i regidors, ens
vàrem convertir en representants
dels electors i amb la responsabilitat
de prestar serveis públics que donin
resposta a les seves necessitats i que
facin prosperar el poble i als seus vilatans
Tenim molta feina a fer a la nostra població, en quant a millora dels serveis
mínims obligatoris.
Tenim l’obligació d’informar i de
donar comptes dels serveis públics
municipals i dels diners que invertim
totes les persones d’Artés, anys rere
any, per poder-los mantenir.
El nostre Grup, no ens mou res més
que treballar per fer un Artés millor.
El màxim òrgan que tenim d’expres-

sió es el Ple Municipal que es celebra
el 3r dijous de cada més a 2/4 de 9 del
vespre a l’Ajuntament.
Per tant us animen a
seguir-lo per Internet,
FApresencialment o conRISsultant la web muniTOL
cipal, www.artes.cat,
on existeix el resum de
tots els Plens.
També ens podeu fer arribar els vostres suggeriments o inquietuds als integrants de JuntsxArtés.
Volem felicitar a l’Escola Vedruna, al
Celler Cooperatiu d’Artés i a tots els
col-laboradors, per haver aconseguit
poder cursar el Cicle Formatiu de Grau
Mitjà en Olis de Oliva i Vins a la nostra població. Gràcies per la feina feta
i pels esforços que ens consten s’han
fet i a ben segur es seguiran fent.
No ens cansarem de dir que seria bo
per Artés ampliar l’oferta d’estudis,
gestionant la creació d’un cicle formatiu relacionat amb l’entorn industrial i
que facilités als joves, mitjançant convenis de pràctiques Institut/Empresa,
l’accés al mercat laboral.
“L’educació es l’arma més poderosa
per canviar el món” (Nelson Mandela)
Gaudiu de l’estiu!!!

JUNTSxARTÉS
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4t Cicle Concerts de Proximitat

Els dimecres del mes de juliol tindrà lloc la 4a edició del cicle de
Concerts de Proximitat d’Artés.

La Plaça Vella acollirà per 4t any el cicle de Concerts
de Proximitat, els quals s’engloben dins la campanya de promoció de la producció local (100% Fet a
Artés) i la sobirania alimentària juntament amb la
Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya
Central (XaSACC).
Els Concerts de Proximitat varen néixer el 2018 amb
la idea de gaudir del nucli antic envoltats de productors locals i música en directe. Així, el cicle s’iniciarà el dia 7 de juliol i tindrà lloc tots els dimecres
de juliol amb una activitat divulgativa relacionada
amb aspectes lligats a l’alimentació de proximitat
i la sobirania alimentària, seguida de sopar fet per
establiments locals i finalitzarà amb un concert. Cal
destacar el fet que totes i cadascuna de les vetllades
aniran acompanyades de productes dels cellers locals: Gibert, Vins Solergibert, Artium i Cerberus.
Així doncs, us convidem a gaudir de la producció local i la cultura en un entorn amb memòria i encant
de la nostra vila.
Els actes es podran veure modificats a causa de la
normativa vigent de Covid-19.

la contra

