
DIADA DE SANT JORDI
També aquest Sant Jordi, vam posar la nostra paradeta
a la plaça Raval. Va ser una diada festiva que com
cada any vam tenir el suport dels canongins i canongines
que ens hi van acompanyar. La plaça feia goig de
veure amb les paradetes de les diferents entitats
canongines que hi van participar.

http://www.esquerracampdetarragona.cat/lacanonja/
c.e.:  canonja@esquerra.cat

@EsquerraCanonja Esquerra La Canonja
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EL PROPER  26-J TENIM UNA NOVA CITA AMB LES URNES
Sembla que a Madrid al final no els fa por posar les urnes, novament anirem a votar 
el proper 26-J, per les eleccions espanyoles, es clar, encara tenen por a posar-les pel 
referèndum que ens mereixem els catalans.
Esquerra Republicana/Catalunya Sí (ERC-CATSÍ)  hi serem novament, ens farem 
presents a Madrid per a dir-los que els catalans també hi som, per poc temps, però 
encara hi som.  Ens hi hem de visionar perquè encara, ens agradi o no, ens tenen 
lligats, encara podem ser determinants en algunes votacions, etc.
Els nostres representants per Tarragona al Congrés: Jordi Salvador / Josep Maria 
Pallàs / Maria del Carme Navarro / Lluís Navarrete / Anna Chillida / Muntsa Cabetas i 
els del Senat:  Miquel Aubà / Josep Rufà / Laura Castel, mereixen tot el nostre 
recolzament i estem segurs de la bona feina que faran. 

DIADA DE LA MUNICIPALITAT
Aquest any ja vam commemorar 6 anys de restitució de la 
municipalitat.  El procés que es va iniciar abans del 2.004, 
va ser possible amb la participació de moltes entitats, 
canongins i canongines i com no de l’ajuntament, que llavors 
com ara hi havia el PSC, també la participació per part de 
l’ajuntament de Tarragona, que fins al 2.007 hi havia CiU i a
partir del 2.007 PSC.  
Per la Canonja ha estat important aquesta segregació i Tarragona no li ha sortit 
malament, i ambdós ajuntaments estan regits pels PSC, com és que estan  en contra de 
la independència de Catalunya?, també es tracta d’un cas de segregació.  Que passa 
que entre la Canonja i Tarragona era el PSC qui ho portava i en el cas de Catalunya i 
Espanya és el PSOE, doncs que no hi té opinió en aquest cas el PSC?, com és que no 
hi està a favor?.  No poden veure-ho tant malament un cas i tant bo l’altre.  
Volem manifestar que en contra de la voluntat dels pobles no s’hi pot estar sempre, que 
cal valorar les necessitats de les persones en front de les necessitats dels partits polítics 
i que per tot això ja seria hora que els PSC de La Canonja i Tarragona estès més a favor 
de la independència i mes al costat de la voluntat dels ciutadans.

http://www.esquerracampdetarragona.cat/lacanonja/
mailto:canonja@esquerra.cat
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Si ens voleu fer arribar els vostres suggeriments o els
vostres comentaris, podeu fer-ho al nostre correu
electrònic:  canonja@esquerra.cat

La diputada d'ERC Ana Surra visita Tarragona amb la xerrada: 
"Sobiranisme, immigració i integració“

La diputada d'ERC al Congrés dels Diputats, Ana Surra, va fer una xerrada al
gastrobar L'Adelita a Tarragona: "Sobiranisme, Immigració i integració".
A la trobada, l'ha acompanyada el diputat d'ERC
tarragoní Jordi Salvador.
A l'acte van assistir una quarantena de
persones que van venir a sentir la diputada
Surra com donava arguments sobre la
necessitat d'informar als immigrants i
fer-los partíceps del procés. Surra va destacar que "queremos a Catalunya y
queremos votar para decidir su futuro.
A més, la diputada d'origen latinoamericà va apuntar que és important
ser protagonistes per lluitar pel treball, els papers i la dignitat de tots els
nouvinguts. Per la seva banda, el diputat republicà, Jordi Salvador,
va destacar que "Catalunya sempre ha estat un país de fusió i incloent" i per
això cal apropar la feina que fan els grups independentistes als immigrants.

Nous càrrecs al Camp de Tarragona 

Francesc Tarragona  nomenat nou director 
dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i 
Famílies al Camp de Tarragona

Roger Pla, nomenat  nou Director dels Serveis 
Territorials de Salut al Camp de Tarragona

Àngel Xifré és nomenat nou Director dels Serveis 
Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació al Camp de Tarragona

El nou correu d’ERC la Canonja: 
canonja@esquerra.cat

mailto:canonja@esquerra.cat
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