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EL PATI DEL NOSTRE CASTELL:
Es va fer la remodelació del pati del castell, un dels pocs llocs que quedaven amb
algun arbre verd i on encara es podia trepitjar sorra al terra, doncs ja sabeu el resultat
de la dita remodelació, ho podeu veure també a
a la fotografia, NO hi ha ni una ombra, s’ha
canviat la sorra del terra per rajoles i s’ha
fet tot sense respectar l’entorn del castell,
un castell de fa segles, on és podia conser-
var perfectament l’estil de pati, però en
canvi s’ha desfet tot.
Quan és va presentar el projecte als
canongins i canongines, ja és va dir que
no agradava el que proposava l’ajuntament,
que no hi havia cap ombra i que potser era
una despesa de la qual és podia prescindir.
Però la resposta va ser: “aquesta presentació no és per a recollir opinions sinó per a
exposar-vos el projecte tal qual quedarà”, en definitiva seguint en la tònica de
transparència del nostre ajuntament.
Des d’ERC la Canonja volem aprofitar aquest mitjà per a reivindicar més espais verds
a la Canonja, més arbrat i menys ciment, i que des de l’ajuntament es busqui una
alternativa al pati del castell per tal d’evitar el bat de sol, i evitar una situació tant
“vergonyosa” com la viscuda el passat 11 de setembre, tal i com es pot veure a la
fotografia, la gent no podia estar asseguda i sols buscava l’ombra, alguns previsors ja
hi van assistir amb paraigües, en aquest cas para-sols.

EL  NOU  CAP  A  LA  CANONJA
El  Departament de Salut  de la Generalitat, contempla  per a la construcció del nou 
CAP a la Canonja 1.527.911 euros, mentre que també preveu una partida de 400.00 
euros, a través d’una inversió directa del CATSALUT, en concepte d’equipaments.
El nou Consultori de la Canonja, es construirà en un solar cedit per l’Ajuntament.

Bon  any nou
2.017

Descripció Executor Import

CONSTRUCCIÓ CONSULTORI : MAQUINARIA SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 100.000

CONSTRUCCIÓ CONSULTORI:  MOBILIARI SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 140.000

CONSTRUCCIÓ CONSULTORI:  INFORMÀTICA SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 80.000

CONSTRUCCIÓ CONSULTORI.  TELECOMUNICACIONS SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 80.000

CONSTRUCCIÓ CONSULTORI LOCAL LA CANONJA: INFRAESTRUCTURES 1.527.911,15
OBRES GENERALITAT DE CATALUNYA

Font:  Economia.Gencat
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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

NOTA EN RESPOSTA AL Sr. FERRÉ, MEMBRE DE L’EXECUTIVA 
DEL PSC DEL CAMP DE TARRAGONA
Des d’ERC la Canonja volem contestar la nota del dia 4 de novembre que va
escriure el Sr. Ferré, com a membre de l’Executiva del PSC del Camp de
Tarragona.
Miri, ens hem esperat a respondre, per tal de fer-ho amb moderació i respecte,
evitant expressions enverinades.
Primer de tot volem dir que la veritat molts cops fa mal, i aquest és un
bon exemple.
El Sr. Ferré esmentava “una lluita democràtica contra la barbàrie totalitària on
els socialistes es jugaven la vida”. Lluitar contra la barbàrie ho hem fet tots els
partits, no és exclusiu dels socialistes . A ERC no només ens hem jugat la vida,
sinó que, fins i tot, l’hem donada. Només cal recordar l’assassinat del President
Companys.
Segueix el Sr. Ferré “per estricte higiene democràtica, demanin perdó per les
seves falses acusacions”. Quan parla d’higiene és refereix a netedat, claredat i
transparència com l’aigua per exemple, i amb democràtica es refereix a què
l’opinió de tothom compta i és escoltada?. Amb les últimes actuacions dutes a
terme pels Socialistes, és curiós que vulguin donar lliçons sobre això
concretament.
En quan a tots els dubtes que té el Sr. Ferré sobre la nova república catalana,
dir-li que sempre hem dit que la construirem entre tots i que totes les opinions
son ben rebudes. Per tant, des d’aquí volem animar a PSOE/PSC que
col·laborin en la seva construcció. La seva veu és important i cal l’opinió de
tots. Els esperem.
Volem confiar en la bona memòria del Sr. Ferré, però, per si de cas li
refresquem. L’any passat, malauradament, no es van poder aprovar els
pressupostos, però confiem que aquest any, i així sembla, serà diferent. Des
d’ERC sempre hem tingut, tenim i tindrem en compte que els pressupostos
s’han d’adaptar a les necessitats socials.
I, ja per acabar, agafarem les seves mateixes paraules, quan diu: l’ànima als
peus!, i tant que li hauria de tenir pel que està succeint al seu partit.

REUNIÓ DE TREBALL I TROBADA AMB  
GABRIEL  RUFIAN
Aprofitant que en Gabriel Rufian estava per terres
Tarragonines, hi va haver una reunió amb militants i tot
seguit un dinar. Va ser molt profitós poder intercanviar
opinions i fer-li arribar les necessitats del nostre entorn.

DONANT SUPORT  A ANC,  
ÒMNIUM I AMI
ERC també vam assistir el passat dia 13
de novembre a Barcelona en l’acte en
suport a la democràcia i a les entitats,
que va organitzar ANC, Òmnium i AMI.
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