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

Setmana del 5 a l’11 de setembre de 2016 

 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

 
- Reunió de la consellera Laia Estrada i membres de la CUP amb veïns del barri de 

Campclar, que denuncien l’estat d’abandonament d’una part del barri i, 
concretament, dels blocs annexos a la comissaria central dels Mossos d’Esquadra. 
 

- Reunió de la consellera Laia Estrada i membres de la CUP amb representants de l’AV 
Amics Parc Riu Clar per tractar la problemàtica suscitada per la instal·lació, en 
aquest barri, d’un tòtem publicitari de grans dimensions. 
 

- Reunió de la consellera Laia Estrada amb el gerent del Patronat Municipal d’Esports 
de Tarragona, per aclarir qüestions relacionades amb el pagament dels preus públics 
establerts pel Patronat, per a la realització de diferents activitats esportives. 

 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la Comissió Executiva del Patronat 
Municipal d’Esports (PMET) 

 
 

Participació en activitats sociopolítiques: 
 
- Participació de la consellera Laia Estrada en l’organització dels actes realitzats 

per la Coordinadora 11 de Setembre a la ciutat de Tarragona al durant el matí. 
 

- Participació i intervenció de la consellera Laia Estrada en l’acte polític i 
manifestació organitzats i convocats per l’Esquerra Independentista de Barcelona 
en motiu de la diada de l’11 de Setembre a la tarda. 

 

- Participació del conseller Jordi Martí Font als actes de la diada de l’11 de 
Setembre en homenatge a Carrasclet a Capçanes, el Priorat. 
 

- Participació del conseller Jordi Martí Font a la manifestació convocada per l’ANC 
i Òmnium Cultural a Tarragona, en motiu de l’11 de Setembre. 

 

- Participació del conseller Jordi Martí Font en la manifestació convocada el dia de 
la diada de l’11 de Setembre, per l’esquerra independentista de Tarragona, a la 
ciutat de Reus. 

 

 

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

- [Comunicat] La CUP crida a una participació massiva el proper 11 de Setembre 
- [NdP] La CUP demana a l’Ajuntament que se cenyeixi a les mesures cautelars en el 

cas de Ca l’Ardiaca 
- [NdP] La CUP presenta al·legacions al projecte de Santagadea 



- [RdP] Presentació de les al·legacions del Grup Municipal de la CUP al projecte 

presentat per l’empresa Santagadea Gestión SL, que fa referència a la gestió privada 
de l'Anella Mediterrània dels JJMM2017. 

- Article de la consellera Laia Estrada: Si volem una nova sanitat, primer autocrítica 


