CIRCULAR INFORMATIVA
Núm. 2 –març de 2017
Volem informar-vos més i millor del què estem fent des de l’AEPA.

NOTÍCIES
Reunió sobre el nou Pla de Mobilitat d’Artés que també afectarà al Polígon.
El passat dijous 2 de febrer es va dur a terme una reunió
informativa sobre el nou pla de mobilitat que s’està
iniciant per a tot el municipi d’Artés. El Pla, lògicament,
també incidirà sobre el Polígon. El nou Pla de Mobilitat
és un projecte elaborat per tècnics externs i que compta
amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta
primera reunió va servir fonamentalment per recollir
totes les incidències i propostes de millora referents a la
mobilitat en els espais industrials del municipi i
especialment del Polígon. Totes les empreses que van
participar a la reunió estaven associades a l’AEPA,
malgrat que la reunió era oberta a tothom. Es preveu
que el Pla de Mobilitat estigui enllestit cap al setembre o
octubre d’enguany. A partir d’aquí s’iniciaran les accions
d’implementació, amb un calendari previst que es comunicarà llavors. Durant aquest temps, qualsevol empresa o
persona que tingui alguna proposta fer ens la pot fer arribar a info@aepa.cat.

L’AEPA participarà a la Fira d’Artés. Com ja és habitual l’AEPA patrocina el trofeu “Al major valor en vehicles
d’ocasió exposats” que s’entrega durant l’acte de la Nit de l’Expositor. Igualment, també serà present a la Fira
dinamitzant i organitzant el Sorteig de Fira.

ACTUACIONS
Com ja és habitual, cada mes ens reunim amb la Brigada Municipal per tal de despatxar les incidències, aspectes de
manteniment i/o obres de millora menors que poden afectar al Polígon. A continuació us detallem algunes de les
accions realitzades el darrer mes.
“Stops” pintats a la cruïlla entre els carrers Joan Vila del
Solés i el Carrer Diputació.

Microrasa per evitar l’accés al Polígon des de la carretera
direcció Manresa, zona oest, més avall de l’empresa
Sanviplast. És una mesura petita, però que permetrà
millorar el control d’accés al Polígon, especialment un cop hi
hagi les càmeres de videovigilància instal·lades.

Poda d’arbres del carrer Sant Antoni Maria Claret.

Col·locació de senyalització de pàrquing a l’esplanada entre
els carrer Sant Antoni Maria Claret i el carrer Can Vila. I
col·locació de paperera davant del tanatori (C/ Sant Antoni
Maria Claret).

Si teniu alguna incidència o bé voleu estar informats amb més detall de l’agenda d’actuacions previstes, ens ho podeu
comunicar a info@aepa.cat

