
Informe d’activitat del Grup Municipal de la CUP a 

l’Ajuntament de Tarragona 

Setmana de l’11 al 17 d’abril del 2016 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

 
- Reunió de la consellera Laia Estrada Cañón amb diferents veïns de la ciutat 

per abordar la situació de risc d’exclusió social dels celíacs a Tarragona amb 
vulnerabilitat social  
 

- Reunió de la consellera Laia Estrada i del conseller Jordi Martí Font amb 
membres de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona per 
intercanviar punts de vista sobre les propostes per a una nova ordenança 
sobre la instal·lació de les terrasses.  
 

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

- Assistència dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font a la reunió amb els 
grups municipals ICV, ERC i C’s per tal de fer un seguiment dels contractes 
municipals vigents amb empreses subministradores de serveis a l’Ajuntament 
de Tarragona. 
 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font a la trobada dels grups municipals 
de l’oposició amb l’Associació de Veïns Tarragona Centre per examinar les 
propostes d’aquesta entitat veïnal en de la Plaça Corsini. 
 

- Assistència de la consellera Laia Estrada al Consell Rector de l’IMSS 
 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font a la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Cultura, Festes, Patrimoni i Turisme, convocada en sessió 
extraordinària. 

 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font al Consell Rector del Patronat de 
Turisme, en sessió extraordinària i urgent. 
 

- Assistència de la consellera Laia Estrada al Consell Rector del Patronat 
Municipal d’Esports de Tarragona (PMET), en sessió extraordinària i urgent. 

 

- Reunió del GM ce la CUP amb C’s per tal de redactar un pregunta que es 
presentarà al Plenari Municipal sobre el cobrament d’ajuts per a la població 
celíaca.  

 



- Reunió del conseller Jordi Martí Font amb el col·lectiu Tuitaires #TGN en 
relació a la presentació d’una moció en contra dels abocadors il·legals a la 
ciutat. 

 

- Reunió del conseller Jordi Martí Font amb el Fòrum per la Memòria de 
Tarragona. 
 

 
Participació en activitats sociopolítiques: 
 

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

 

- Xerrada-debat a la Cooperativa Obrera Tarraconense (COT) a càrrec de Jordi 
Martí Font i de l’assessor del GM presentant una anàlisi crítica dels Jocs 
Mediterranis 2017, i sobre els impactes negatius per a la ciutat d’aquest 
esdeveniment. 

 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font a la concentració en suport de tres 
joves denunciats pel Centre Penitenciari de Ponent (Lleida) degut a la seva 
participació en una campanya que denunciava la comissió de tortures en 
diferents presons. 
 

- Participació del conseller Jordi Martí Font a les Jornades CGT Ensenyament- 
Deixem de ser una Illa, a la ciutat de Barcelona. 

 

- 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. 

 

- Acompanyament de la consellera Laia Estrada i d’activistes del Grup de 
Treball de Defensa de la Sanitat Pública a una persona que ha patit una cas 
d’exclusió sanitària al CAP Torreforta.  

 

 
 

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

- [NdP] La CUP de Tarragona presentarà una moció en solidaritat amb els joves 
encausats arran del desallotjament del Centre Autogestionat Can Vies. 
 

- [NdP] La CUP de Tarragona valora positivament la supressió dels regidors de 
barri si aquesta mesura permet activar la participació popular. 

 

- Participació de la consellera Laia Estrada a la roda de premsa celebrada 
davant del Consell Comarcal del Tarragonès en què van participar 
representants de la CUP del Baix Penedès, el Camp i les Terres de l’Ebre per 



presentar públicament la campanya “El negoci de la brossa fa pudor” amb 
l’objectiu que les institucions públiques recuperin el control directe de la 
gestió dels residus i millorar la transparencia. 

 


