
Informe d’activitat del Grup Municipal de la CUP  
a l’Ajuntament de Tarragona 

Setmana del 17 al 23 d’octubre de 2016 

 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

 
- Assistència de la consellera Laia Estrada al consell rector de l’IMSS 

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

d’Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic 
 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Economia, Hisenda, Serveis Centrals i Seguretat. 
 

- Reunió de la consellera Laia Estrada, del conseller Jordi Martí Font i membres de la 
CUP amb el conseller d’Urbanisme, Mobilitat i Béns, Josep M. Milà, per tractar 
aspectes relatius als plans urbanístics previstos a la zona de la Budallera. 
  

- Reunions diverses de la consellera Laia Estrada i membres de la CUP amb 
representants de diverses entitats per tal de consensuar una moció sobre 
normalització lingüística i reforçament del Consorci per la Normalització Lingüística. 

 

- Assistència d’un representant de la CUP al consell municipal de mobilitat. 
 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la Junta de Portaveus. 
 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Territori (convocatòria extraordinària). 

 

NOTA: 
 

 Convocatòria del Consell Rector del Patronat Municipal d’Esports i Consell 
Escolar de l’escola Marcel·lí Domingo: La consellera Laia Estrada no hi 
assisteix per incompatibilitat horària. 
 

 
 

 
 

Participació en activitats sociopolítiques: 
 
 
- Reunió de la consellera Laia Estrada amb membres de la Comissió Antirepressiva 

de Tarragona. 

 
- Participació de la consellera Laia Estrada, i assistència del conseller Jordi Martí 

Font, representants territorials i nacionals de la CUP i membres de l’assemblea 
local a l’acte polític convocat en suport de les encausades pel cas Bershka, que 



comptà també amb la participació de Carles Perdiguero, Anna Gabriel i Ermengol 
Gassiot, entre d’altres. 
 

- Participació de la consellera Laia Estrada a la taula rodona sobre el  
“sensellarisme”, junt amb representants d’altres grups municipals i organitzada 
per Entitats catalanes d’Acció Social (ECAS) 
 

- Participació de la consellera Laia Estrada al debat sobre independència, 
sobirania i dret a decidir organitzat pel Cercle Podem Barris. 
 

- Participació de la consellera Laia Estrada i el conseller Jordi Martí Font a la 
manifestació convocada pel Grup de Treball de la Sanitat Pública, dins la 
campanya “Fora la privada de la pública” 

 

 
Comunicats, rodes de premsa i presència als mitjans de 
comunicació: 
 
- Tertúlia política amb la consellera Laia Estrada a Tarragona Ràdio. 
- [NdP] La CUP de Tarragona denuncia una forta emissió de benzè al setembre i 

mira cap l’ajuntament i el parlament perquè donin solucions 
- [NdP] La CUP de Tarragona demanarà internalitzar el servei de grua 
- [NdP] La CUP instarà la millora del finançament municipal del CPNL 
- [NdP] La CUP pregunta per què no s’estan venent entrades dels Jocs 
- [NdP] moció cas Bershka 
- [RdP] Presentació de la moció demanant la retirada de l’acusació particular per 

part de l’Ajuntament en el cas Bershka, on intervingueren membres del col·lectiu 
Cau de Llunes, les encausades en el cas i  Núria Gibert, membre del Secretariat 
Nacional de la CUP. 

- [RdP] Del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona, que 
convocava la manifestació del 22 d’octubre. 


