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

Setmana del 26 de setembre al 2 d’octubre de 2016 

 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

 
- Reunió de la consellera Laia Estrada i membres de l’AL amb representants de 

l’Associació de Professionals i Estudiosos de la Llengua i Literatura Catalanes 
(APELLC) per abordar diferents temes municipals. 
 

- Reunió de la consellera Laia Estrada amb un advocat del Col·lectiu Ronda per tractar 
temes diversos. 
 

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

- Assistència de la consellera Laia Estrada a l’acte d’entrega d’un retrat a l’escriptora 
tarragonina Olga Xirinacs. 

 

- Reunió de la consellera Laia Estrada i membres de l’AL amb el cap de servei de 
mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona. 

 

- Reunió de la consellera Laia Estrada i membres de l’AL amb veïns de Parc Riu Clar 
per plantejar possibles solucions a la problemàtica que pateix aquest barri. 

 

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

- Assistència del conseller Jordi Martí Font i de la consellera Laia Estrada a la sessió 
ordinària del consell plenari. 
 
 

Participació en activitats sociopolítiques: 
 
- Participació de la consellera Laia Estrada i membres de l’AL al tall de la 

carretera T-11 organitzada per l’AA.VV de Parc Riu Clar, com a protesta per la 
instal·lació d’un tòtem publicitari de grans dimensions a l’entrada del barri, així 
com per la política municipal en general que hi desenvolupa el govern de la 
ciutat. 
 

- Participació de la consellera Laia Estrada a la xerrada en l’àmbit de la sanitat, 
emmarcada en la campanya “Fora la privada de la pública”, al centre cultural 
islàmic de Camp Clar. 

 

- Participació del conseller Jordi Martí Font a la creació del Grup de Treball 
Nacional Antimilitarista de la CUP, que tingué lloc a Barcelona. 

 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font a la reunió de coordinació de la 
TUP, Trobada per la Unitat Popular. 



Comunicats, rodes de premsa i presència als mitjans de 
comunicació: 

- [NdP] La CUP posa en dubte el canvi de gestió del Patronat de Turisme 
- [NdP] La CUP presenta les mocions per al proper Consell Plenari 
- [NdP] La CUP valora les novetats del cas Inipro 
- [RdP] La consellera Laia Estrada valora les novetats entorn al Cas Inipro. 
- [RdP] La consellera Laia Estrada presenta les mocions presentades pel Grup Municipal 

de la CUP per al proper Consell plenari del dia 30 de setembre de 2016. 


