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ACTE CULTURAL I REIVINDICATIU
Per segon any consecutiu, ERC la Canonja junt
amb ANC, Centre Estudis Canongins Ponç de
Castellví i PDC, vam fer un acte cultural i
reivindicatiu el dia 10 de setembre. L’acte va
consistir en la lectura de diversos textos i/o
poemes, en pintar estelades per parts dels mes
petits, en escriure un desig a una estelada gegant
per part del mes grans i en una encesa de torxes,
que com l’any anterior aquest també l’Ajuntament
NO ens va donar el permís per a fer una petita
marxa de torxes.

OFRENA FLORAL.
Un any mes ERC hem anat a fer l’ofrena
floral en commemoració de l’11 de Setembre.
Aquesta Diada hem volgut tenir un record
especial pel que fou President d’Honor
d’ERC, en Jordi Carbonell i com no, hem
seguit reivindicant la llibertat del nostre país

Esquerra La Canonja

Un any més hem seguit la crida
que ens ha fet ANC i Òmnium
Cultural a sortir al carrer a fer
sentir la nostra veu, a dir-li al
món que som un país que vol
la INDEPENDÈNCIA
ERC la Canonja, també vam
assistir al Congrés d'ERC del
Camp de Tarragona on ens hi
va acompanyar el diputat al
Congrés dels Diputats, Gabriel
Rufián

Des d’Esquerra Republicana volem mostrar el condol per la mort
de Jordi Carbonell, President d'Honor del partit i figura cabdal en la
lluita per la llibertat que ha marcat tota una generació. Volem
transmetre tota la nostra solidaritat i suport a la família i entorn de
Carbonell.
Jordi Carbonell, un home savi, era una persona extraordinària en
tots els sentits, per la trajectòria professional, per la lluita social i
política, per la vinculació amb l’Assemblea i també per la...
participació a Esquerra Republicana. El 1992, va començar a
militar al partit i el va presidir des de 1996 fins a 2004. I des
d’aleshores, com a expresident, era conseller nacional vitalici i
assistia habitualment als esdeveniments més destacats del partit.
El seu exemple segur que serà la millor guia per a tots nosaltres.
Bon viatge als guerrers que al seu poble són fidels. Jordi, també
per tu, ho farem!
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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

