
Informe d’activitat del Grup Municipal de la CUP a 

l’Ajuntament de Tarragona 

Setmana del 26 d’octubre a l’1 de novembre 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la Comissió Informativa i de 

Seguiment de Territori. Hi formulem diferents precs que són acceptats, entre 

d’altres: 

o Que s’estudiï la possibilitat d’instal·lar WC públics a diferents punts de 

la ciutat. 

o Que es facin actuacions per a desencallar la situació de l’espai limítrof 

a l’Escola Torreforta per tal d’ampliar el pati, així per a il·luminar la 

plaça 1r de Maig de Torreforta. Espais, ambdós, de titularitat de 

l’Incasòl. 

- Reunió del Grup Municipal (GM) amb la comissió municipalista de la CUP de 

Tarragona per a treballar el projecte “Grans Runes”. 

- Reunió de les conselleres Laia Estrada i Jordi Martí Font amb periodistes de 

la ciutat per parlar sobre criteris comunicatius. 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la ponència “De la ciutat trànsit a 

la ciutat llar”, dins de les jornades Pròxima parada col·lapse o mobilitat 

sostenible, organitzades pel Grup de Mobilitat de Tarragona. 

- Reunió dels consellers Jordi Martí Font i Laia Estrada amb periodistes de 

Crític en relació als Jocs Mediterranis 2017. 

- Participació de la consellera Laia Estrada a la reunió ordinària del Grup de 

Treball en Defensa de la Sanitat Pública. 

-  Participació de la consellera Laia Estrada i l’assessor Eduard Laguens en les 

jornades formatives sobre pressupostos i ordenances organitzades per les 

Territorials del Camp de Tarragona i de Terres de l’Ebre, i el Baix Penedès. 

- Reunió del conseller Jordi Martí Font i de l’assessor Eduard Laguens amb 

l’advocat Carles Perdiguero en relació amb el cas Inipro. 

- Revisió conjunta de la consellera Laia Estrada i el conseller d’ERC Jordi 

Fortuny, d’alguns punts de les empreses municipals. 

- Assistència de la consellera Laia Estrada al consell d’administració de l’AMT,  

parcialment (per incompatibilitat horària) al consell d’administració de l’EMT 

i impossibilitat d’assistir per incompatibilitat horària al consell 

d’administració d’SMHAUSA. 

- Participació del conseller Jordi Martí Font en el Consell d’Administració de 

l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació, i impossibilitat d’assistir per 

incompatibilitat horària al consell d’administració d’EMDE. 



- Assistència del GM al ple extraordinari centrat en planejament urbanístic i 

patrimoni municipal i béns. 

- Reunió de les conselleres Laia Estrada i Jordi Martí amb el conseller del PSC 

Francesc Roca, per tractar diverses qüestions en matèria educativa. 

 

Participació en activitats sociopolítiques 

 Participació del conseller Jordi Martí Font en la taula de recollida de 

signatures del Grup de Defensa de la Sanitat Pública al CAP de la Floresta. 

 Participació i xerrada de la consellera Laia Estrada en l’acte de 

presentació del SEPC al Campus Catalunya. 

 Participació del Grup Muncipal a la concentració de rebuig amb les 

detencions a les companyes anarquistes. 

 

Comunicats emesos i Rodes de Premsa realitzades: 

 Roda de premsa de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona per a adreçar 

preguntes a l’Alcalde en relació al cas Inipro i l’IMSS. 

 Declaracions als mitjans de comunicació, juntament amb els grups 

municipals de C’s i ERC, en relació a fets ocorreguts en el darrer Consell 

d’Administració de l’AMT. 

 [NdP] La CUP vol que el cas INIPRO avanci “fins tan amunt com calgui” 

 [NdP] La CUP de Tarragona davant els darrers fets esdevinguts a 

Tarragona en relació al cas INIPRO 

 


