
Informe d’activitat del Grup Municipal de la CUP a 

l’Ajuntament de Tarragona 

Setmana del 16 de novembre al 22 de novembre 2015 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

- Reunió de la Consellera Laia Estrada amb l’assessor legal de la CUP. 
- Assistència de la consellera Laia Estrada a la presentació de Tarragona pel 

Sí, al local del sindicat USTEC. 
- Reunió del Conseller de la CUP Jordi Martí Font i l’assessor Eduard Laguens 

amb la tècnica de cooperació internacional de l’Ajuntament de Tarragona, 
despatx del grup Municipal 

- Reunió de la consellera Laia Estrada amb una de les representants del CBT. 

- Reunió de la Comissió de Municipalisme de la CUP de Tarragona al Casal 
Sageta de Foc. 

- Reunió amb familiars i amics de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, a la sala 
d’intervenció de l’Ajuntament, amb el conseller Jordi Martí Font i 
l’assessor Eduard Laguens, juntament amb representants dels grups 
municipals de C’s i CiU. 

- Reunió del conseller Jordi Martí Font i de l’assessor Eduard Laguens amb 
cinc activistes de BDS, en relació a diverses activitats de suport al poble 
Palestí que poden dur-se a terme des de Tarragona. 

- Assistència del Conseller Jordi Martí Font a la Comissió d’Informació i 
Seguiment de Serveis Centrals, Economia, Hisenda i Seguretat. 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font al Consell d’Administració de 
l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) 

- Reunió de la consellera Laia Estrada amb el grup municipal d’ERC sobre 
mocions pel proper Plenari ordinari, previst pel dia 30 de novembre. 

- Reunió del conseller Jordi Martí Font i la consellera Laia Estrada per tal de 
fer una pluja d’idees sobre els espais de la Tabacalera. 

- Entrevista de la consellera Laia Estrada amb una estudianta de Comunicació 
Audiovisual de la URV, per participar en el treball 
www.historiadunproces.cat 
 

Participació en activitats sociopolítiques: 

- Assemblea oberta sobre el procés independentista a la Sala d’actes de 
l’Ajuntament de Tarragona, amb l’assistència del conseller Jordi Martí 
Font, la consellera Laia Estrada i el diputat al Parlament de Catalunya 
Sergi Saladié. 

- Assemblea oberta de pressupostos participatius a la Cooperativa Obrera 
de Tarraconense. Hi participen també el conseller Jordi Martí Font i la 
Consellera Laia Estrada 

 

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

http://www.historiadunproces.cat/


[NdP] La CUP convoca una Assemblea Oberta per debatre sobre els 

pressupostos municipals i per impulsar uns pressupostos participatius a 

Tarragona. 

[NdP] La CUP exigeix formalment els treballs que suposadament Inipro va fer 

per a l’IMSS. 

[NdP] La CUP presentarà dues mocions proposant l’agermanament de 

Tarragona amb Kobane i la senyalització dels espais de la repressió franquista 

a la ciutat. 

 [RdP] Mocions de Kobane i Knafo. 

 

 


