
Informe d’activitat del Grup Municipal de la CUP a 

l’Ajuntament de Tarragona 

Setmana del 25 d’abril a l’1 de maig del 2016 

 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

 
- Assistència dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font a la reunió amb els 

grups municipals de l’oposició relativa al seguiment de contractes subscrits 
per l’Ajuntament de Tarragona amb diverses empreses subministradores i de 
serveis. 
   

- Assistència del consellera Laia Estrada i del conseller Jordi Martí Font a la 
trobada informativa sobre novetats de la taula d’acollida de persones 
refugiades.  

 

- Reunió de la consellera Laia Estrada i del conseller Jordi Martí Font a la 
reunió mantinguda amb Jordi Gavaldà i una representació d’entitats veïnals 
de les Cases Barates de Tarragona en relació als projectes urbanístics que 
afecten el barri. 
 

- Assistència i participació del conseller Jordi Martí Font i la consellera Laia 
Estrada la segona sessió del Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona. La 
sessió es va suspendre en conèixer el Plenari la mort d’una veïna de la ciutat 
durant un atracament violent). 
 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font i de la consellera Laia Estrada al 
Consell Plenari del Consell Comarcal del Tarragonés. 
 

- Reunió del conseller Jordi Martí Font i de la consellera Laia Estrada amb 
membres de l’AAVV Catedral de Tarragona (Part Alta), per tractar diferents 
problemàtiques d’aquesta zona de la ciutat. 

 

- Reunió dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font amb el comitè 
d’empresa de l’Institut Municipal de Serveis Socials. 
 
 
 

Participació en activitats sociopolítiques: 
 

- Participació de la consellera Laia Estrada a la reunió setmanal del Grup de 
Treball Nacional de Sanitat de la CUP. 
 



- Participació de la consellera Laia Estrada a la manifestació convocada per la 
PAH de Tarragona davant la possibilitat que el govern espanyol iniciï el procés 
per declarar inconstitucional la Llei 24/2015 d’emergència habitacional. 

 

- Participació de la consellera Laia Estrada en l’acció de protesta del Grup de 
Treball en defensa de la Sanitat Pública (integrat pels sindicats CGT, Co.Bas, 
Catac-CTS-IAC, la CUP i Podem-Torreforta) davant la Delegació Territorial de 
Salut de la Generalitat a Tarragona per manifestar la preocupació dels 
moviments socials de la ciutat envers les conseqüències dels Plans Funcionals, 
malgrat els canvis en la Delegació Territorial de Salut. En aquesta acció es fa 
públic que el 19 de maig a Tarragona s’organitzarà una marxa en defensa 
d’una sanitat 100% pública i universal. 

 

- Participació dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font al minut de silenci 
convocat a l’Ajuntament de Tarragona per condemnar la mort violenta d’una 
veïna de Tarragona en un atracament. 
 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la reunió de coordinació de 
l’Esquerra Independentista de Tarragona de cara a preparar la manifestació i 
jornada reivindicativa de l’1 de maig. 

 

- Assistència de la consellera Laia Estrada i del conseller Jordi Martí Font a la 
concentració organitzada pel col·lectiu Cau de Llunes en contra dels 
feminicidis. 

 

- Participació de la consellera Laia Estrada a acte nacional a Castelló en 
representació de la CUP, en el marc del 1r de maig sota el lema “La Unió 
Europea ens fa més precàries”. 

 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la manifestació de treballadors i 
treballadores amb motiu de la diada de l’1 de maig, organitzada per la 
“Coordinadora 1 de maig” (Co.Bas, IAC, CGT, Coordinadora Obrera Sindical, 
Amigos del Che, Grup de Sanitat, Assemblea d'Educació i Psicologia de la URV, 
Partit Comunista dels Pobles de Catalunya, PAH, SEPC, Cau de Llunes, Arran, 
Endavant OSAN i Candidatura d’Unitat Popular –CUP-).  
 

 

Comunicats, rodes de premsa i presència als mitjans de 
comunicació: 
 
- [NdP] La CUP vol que la Guàrdia Urbana sigui la responsable del sistema 

de control dels pilons per accedir a la Part Alta 
 

- [NdP] La CUP demanarà avui al Plenari explicacions sobre el 
contrainforme municipal del cas del no pàrquing Jaume I 
 

- [NdP] La CUP demana que l’Ajuntament doni proves que l’equip de govern 
està disposat a “arribar fins el final” per tal d’esclarir el cas Jaume I 
 


