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PERSONATGES IL·LUSTRES

Felip V
Monarca d’infausta memòria per 
aplicar el Decret de Nova Planta 
i per eliminar els Furs. Va cremar 
la ciutat de Xàtiva convertint-la en 
carbó.

Juan Carlos I
Era patge fins que el feixista Franco 
el va nomenar Rei. S’ha dedicat a 
caçar els elefants de la cavalcada.

Francisco Franco
Rei de reis. El Caudillo amb amis-
tats sospitoses va fer un cop d’es-
tat militar que va culminar amb 
centenars de  milers de refugiats 
i assassinats. A Tarragona amb la 
seva aviació va tirar 3.803 regals 
des del cel.

QUÈ DEMANEN PELS REIS? LES ESTRENES 
DE NADAL

Josep Maria Adserà
Director General de

la Xarxa de Santa Tecla

Pau Pérez, Tinent alcalde d’Hisenda i 
ex Gerent del Nautic SA

Josep Maria Prats
Regidor de UDC i

Director de la Salle Reus

Florentino Pérez
Accionista majoritari de Clece

Raül Font, Exconseller de 
l'Ajuntament i impulsor del POUM

Agustí Mallol
Ex Regidor de Medi  ambient i 

Neteja Pública

Atrapat en el temps

Els Jocs de la Fam

Com ser John Malkovich

Tarragona
Vine a l'assemblea que fem els dimecres al Casal 
Popular Sageta de Foc, (C. de la Nau,11) a les 18,30h

Àrea de pediatria

L'Hotel

La llar d'infants

El pessebre

El bar del Port

El camió de la brossa

CUPTarragona
CUP Tarragona

QUI ÉS QUI?
2n semestre de 2015, núm 9. IIa època
l’Info Tarragona

LA CARTA ALS REIS DE LA CUP
El Dia del Innocents, d’origen pagà, era una
festa que els romans dedicaven a Saturn: les
saturnianes. Durant aquells dies els esclaus
tenien més llibertat, la qual cosa els permetia
de fer-se bromes de tota classe. En termes
generals, la celebració forma part del grup de
festes d’inversió i transgressió de l’hivern que
comencen amb els Nicolaus i culminen per 
Carnaval. Des de la CUP reivindiquem l´humor
com una forma més de lluita. L’espai on els
esclaus (dit avui classes populars) feien befa i
establien reivindicacions de forma satírica i que
malgrat tot aquest espai encara és lliure i no ha
estat privatitzat. Tot i així, avui amb ironia 
seguim reivindicant lo mateix que durant l’any:
la municipalització de serveis com ara la brossa
(a mans de FCC) o de les llars d’infants (a mans
de Clece), la denúncia de l’empobriment que
suposaran els Jocs del Mediterrani per als
tarragonins i tarragonines, la radicalitat 
democràtica i la transparència, la privatització de 
la sanitat a mans de Santa Tecla... o la
Independència.

TROBA LES SET DIFERÈNCIES LA RUTA DEL CÍSTER PEL GR157

Torreforta La Torre dels Escipions

El GR175 La Ruta del Cister, està integrat dins
l'extensa xarxa de senders abalisats d'Europa i és
l'únic sender que enllaça Santes Creus, Vallbona, 
Poblet i Mas Enric situats a les comarques de l'Alt
Camp, l’Urgell, la Conca de Barberà i el Tarra-
gonès.

Aquesta ruta és apta per a qualsevol practicant
acostumat a fer política professional  ja que no
comporta cap més dificultat que fer contractes
irregulars, tràfic d’influències, prevaricació...
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MOCIÓ DE LA CUP CENSURADA PER L’ALCALDE 
BALLESTEROS, QUE S’HAURIA DE DEFENSAR EN EL 
PLENARI DEL 28 DE DESEMBRE (DIA DELS INNOCENTS)

EXPOSICIÓ DE 
MOTIUS:

“Senyors i senyores 
conselleres,

Atès que la situació és extre-
madament greu, caldrà que 
arribem a un consens per 
penjar-lo dins d’un marc... 
al Saló de Plens. I que bonic! 
Com a primer punt de l ’ordre 
del dia actualitzarem els nos-
tres sous i com a segon punt, 
baixarem els de la resta...” 

La Polla Records

Però deixem de banda la 
poesia i la filosofia i fem 
cap a la prosa...

Atès que Tarragona és una 
bassa d’oli, i si ho és, és per-
què des de l’Ajuntament de 
la ciutat s’ha fet bé, no bé, 
sinó molt bé i calen aplau-
diments quan una cosa es 
fa tan rebé o més que bé. 
Cal premiar qui tan bé ho 
ha fet, tan bé que dia i nit 
el seu nom està en boca de 
totes les persones que vivim 
i transitem per les runes i 
les urnes de Tàrraco amb 
els ulls oberts per tal que 
ningú no ens pugui dir allò 
d”Ojos que no ven, cagara-
da que xafes”...

Atès que la Tecla Gloriosa, 
hospital dels tarragonins, 
ens dóna salut i alegria “y 

que viva la virgen!”, tot i 
que no és ella qui realment 
ens guia cap al cel perquè 
aquí tot és fa entre totes 
i tots, amb transparència 
i justícia social, sobretot 
justícia social... i partici-
pació. No ens podem estar 
d’aplaudir a qui fa el paper 
de guiar-nos cap al cel i en-
tre ells els més destacats a 
nivell local: l’arquebisbe i 
Repsol, intocables un i altre 
i, per tant, divins. “Divinos 
de la muerte”...

Atès que, mentrestant, els 
diners, els diners de totes 
i tots, esdevenen olla ba-
rrejada de totes les qui els 
toquen sense malícia ni 
ganes. De les qui en fan 
pressupostos per als amics 
i amigues, d’amagat i sense 
ganes que ningú en sàpiga 
res no fóra cas... de qui els 
fa anar per pagar deutes a 
bancs que fan fora de casa 
seva gent però que, això sí, 
mereixen tot el nostre –i  
seu- respecte i consideració. 

I ni probes ni rics noten la 
mediació com a marca de la 
casa de qui guarda l’ordre al 
carrer, perquè en els llocs de 
la ciutat on ja no cal inver-
tir ni poc ni molt la gent és 
filmada hora sí i hora tam-
bé per tal que tinguem tota 
la seguretat del món i una 
mica més. Ja no cal assegu-
rar que qui no té res tingui 

quelcom ni que qui té poc no 
ho perdi tot, perquè repar-
tir les molles neteja la cons-
ciència neta com una patena.
Atès que Tarragona mutant 
esdevé capital d’ella ma-
teixa quan es mira el melic i 
es reconeix en els herois de 
l’Alcázar de Toledo, en les 
ràncies proclames guerra-
civilistes i en la caspa que 
omple vestits i americanes i 
que el perfum car no acon-
segueix esborrar.

Per tots els motius ante-
riorment exposats, ha arri-
bat l’hora de deixar ben clar 
que tot allò que tan bé s’ha 
fet fins ara cal millorar-ho 
encara més i arbitrar una 
sèrie de mesures per acabar 
de reblar el clau i proposem 
al Ple de l’Ajuntament de 
Tarragona l’adopció dels 
següents ACORDS:

PRIMER: Conselleres i 
consellers passarem a tenir 
immunitat total, ens afora-
rem aquí, així no caldrà que 
ningú s’afori fora de casa 
per fugir dels malvats que 
només ens volen mal...

SEGON: L’Ajuntament 
vetllarà per tal que la Tecla, 
la Xarxa i la santa, ho tinguin 
tot i una mica més. Perquè ens 
estimem la ciutat i potser n’hi 
ha que no ho poden entendre 
però és així que es demostra el 
nostre tarragoninisme.

TERCER: Al Saló de 
Plens, just damunt del rei 
actual, hi penjarem els re-
trats de tots els seus ante-
cessors fins a Felip V. Així, 
la ciutadania veurà ben cla-
rament que no venim de 
fa quatre dies sinó de tres 
segles enrere, sempre hem 
estat gent de Llei i el nostre 
lema és “Viva España, viva 
el rey, viva el orden y la ley”,

QUART: Rebatejarem els 
carrers principals de la ciu-
tat amb els noms dels que 
avui manen de veritat. Així, 
la plaça de la Font serà la 
plaça de Port Esportiu; la 
Rambla Vella, la Rambla de 
la Basf; , etc.

I CINQUÈ: Dissoldrem 
l’Ajuntament de Tarragona 
i donarem plens poders a 
la Comissió Organitzado-
ra dels Jocs Mediterranis 
2017 si és que encara, a dia 
d’avui, no ho hem fet.

Grup Municipal de la 
CUP a l’Ajuntament de 

Tarragona

Tarragona, Països Ca-
talans, 28 de desembre, 
Dia dels Innocents, de 

2015

Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de Tarragona relativa al futur 
-que és present- de la ciutat i de la seva millora
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QUI ÉS QUI?

SOPA DE LLETRES
Troba alguns dels casos de 

corrupció de la ciutat

L’ENIGMARIUS
De quatre lletres, negoci mobiliari de fàcil cons-
trucció gràcies als Jocs del Mediterrani.

De cinc lletres, vinya no tan novella 
plantada  ja fa temps a l’àrea de medi 
ambient i als Jocs del Mediterrani.

De cinc lletres, famós, muntanya o puig 
petit, on construiran l’Anella Mediterrània.

De cinc lletres, dit d’aquell que li agrada 
molt el seu treball i que posarà molts diners 
a la seva caixa gràcies als Jocs del 
Mediterrani.

(ikea)

(mallol)

(pujol)

(fainé)

1.-Ha estat al Port, a CDS però és del PSC:
2.-Ha estat al Port a CDS però és de CIU:
3.-Ha estat al PRT al PSC a CIU i ara al PSC:
4.-És de CIU però està al PSC:
5.-Va anar a les manifestacions de l’ 11 de setembre a Barcelona 
però és de Ciudadanos:
6.-És d’ Òmnium però vota contra la Independència:
7.-És republicà, es considera hereu de la Generació del 
68 però es manifesta amb l’extrema dreta espanyola: 
8.-Vol la llibertat de Palestina, Kosovo, Sàhara però no la 
dels Països Catalans:

a b

c d

e

g

f

h

R H H L F F V W Z L L C C X F A

T B A K L E T R U G B V B P S X

E N W O N S V A I E V L E L C E

T O I I V Q B R N D D E R N V C

H A E E N A N D F O E S I B E V

X G A A A N I U O A Z Q O D W A

H T Y L D W O J G R A A F E S L

A L P H D A J U S Q I E S G Z O

C Ç L G A R I U A W J I E T X J

N A H E S E O E E S H S N I V U

J W G S X D U T Q A L E C I B P

A Q V S O O N A U R E Y R E N S

J T X G C Y D B J E D J S E L A

S G Z T V H S N L C A Ç U X L C

O P A R B N M E R C U R I G I C

1.-
2.-
3.-
4.-

5.-
6.-
7.-
8.-
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