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ERC Artés presenta les seves
propostes municipals davant un
auditori ple de públic

Acte de campanya d'ERC Artés | ERC

El passat diumenge, la candidatura d'Esquerra Republicana a Artés va celebrar a l'auditori de
Cal Sitges l'acte central de campanya per a les eleccions municipals de 2019.
Davant una sala plena, durant l'acte van intervenir fins a onze membres de la llista que presenta
ERC Artés, amb un format de preguntes i respostes curtes i concises, que pretenien tractar les
àrees i línies més importants del programa electoral. Un cop acabada la presentació, van poder
compartir opinions i idees amb el públic assistent en el vermut posterior.
Al llarg de les intervencions, es va destacar "la importància de la joventut o de la mobilització del
parc d'habitatge buit per a un habitatge digne. Volem que Artés disposi d'un comerç fort i proper i
un polígon competitiu. Ens cal la redacció d'un anàlisi de salut per a conèixer la realitat del nostre
poble i millorar els hàbits de qui viu a Artés. Defensem un urbanisme que vetlli per la rehabilitació i
repoblament del centre i el barri antic, que vetlli pel nostre entorn natural i el nostre patrimoni
arquitectònic. Hem de seguir potenciant una mobilitat segura i accessible per a tothom. Creiem en
la participació, l'educació i la cultura com a bases de la nostra societat".
Per la seva banda, l'alcaldable republicà, Enric Forcada, va destacar que la candidatura d'ERC
Artés està integrada "per gent de poble; gent diversa que ens unim per a un objectiu comú:
treballar per a seguir millorant Artés. Com hem dit en diferents ocasions, veiem el mateix que
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tothom qui viu a Artés, tenim els mateixos problemes i els volem seguir treballant".
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