
Informe d’activitat del Grup Municipal de la CUP a 

l’Ajuntament de Tarragona 

Setmana del 16 al 22 de maig del 2016 

 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

 
- Assistència de la consellera de la CUP Laia Estrada a la concentració 

convocada per l’Ajuntament de Tarragona amb motiu del Dia Internacional 
contra la LGTBIfòbia. 
 

- Reunió del conseller Jordi Martí Font i de la consellera Laia Estrada amb 
Anna Santos, consellera responsable de l’àrea de serveis a la persona, per 
comentar temes relatius al Consell Plenari de divendres, dia 20 de maig de 
2016. 
 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Serveis a la Persona. 
 

- Reunió del conseller Jordi Martí Font amb Josep Mª Milà, conseller 
responsable d’urbanisme, mobilitat i béns, per tal de tractar la situació de 
diversos immobles de la Part Alta de la ciutat que es troben en mal estat i 
cercar possibles actuacions per tal d’afrontar els problemes que se’n deriven 
d’aquesta situació. 

 

- Assistència del conseller Jordi Martí Fonti la consellera Laia Estrada a la 
sessió del Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona. En aquesta sessió del 
Plenari, la CUP defensa les següents mocions: 

 

 Moció en suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al 
dret a decidir  (REBUTJADA) 
 

 Moció assumida per la CUP i presentada pel col·lectiu BDS (Boicot, 
Desinversions i Sancions), per demanar la solidaritat de l’Ajuntament de 
Tarragona amb el poble palestí (REBUTJADA) 

 

 Moció assumida per la CUP i presentada per les entitats  GEPEC, GATA i 
FAVT, sobre la implementació de l’anella verda a la zona de ponent. 
(REBUTJADA) 

 

 Moció presentada per la CUP per a la conservació i manteniment del 
conjunt arqueològic de la Tarraco Romana (REBUTJADA) 

 



 Moció presentada per la CUP en suport a la llei 24/2015 i a la soberania 
legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d’habitatge i pobresa 
energètica (APROVADA) 

 

 Moció presentada per la Cup i C’s per a la creació d'una partida 
pressupostària d'inversions participativa (APROVADA PER UNANIMITAT) 

 

A més a més, es van aprovar com a Declaracions Institucionals les mocions 
següents: 

 

- Moció per la implementació de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia [Moció inicialment presentada per la 
CUP, ERC i C’s] 
 

- Moció per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb 
l’epidèmia del VIH/SIDA [Moció presentada per l’associació Assexora’TGN, 
Associació comunitària de salut sexual del Camp 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. 
 

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

 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a l’Assemblea Nacional de la CUP, 
convocada a la localitat d’Esparreguera. 

 

- Assistència de la consellera Laia Estrada als actes en commemoració del desè 
aniversari del Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona.  

 

- Assistència de la consellera Laia Estrada i del conseller Jordi Martí Font a la 
marxa reivindicativa en defensa d’una sanitat plenament pública i que 
connecta els barris de ponent amb el centre de Tarragona, organitzada pel 
Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública i que compta amb el suport 
de nombroses entitats, sindicats i moviments socials, aplegant més de 350 
persones al llarg de tres hores de marxa a peu. 
 

 

 



Comunicats, rodes de premsa i presència als mitjans de 
comunicació: 
 
- Roda de premsa de la CUP de Tarragona presentant la campanya Tàrraco 

Morta, per tal de reclamar actuacions per dignificar i preservar el 
patrimoni històric i arqueològic de la demarcació de Tarragona amb la 
participació de la consellera Laia Estrada i de militants de l’Assemblea 
Local de la CUP. 
 

- [NdP] Cal lluitar per eradicar l’homofòbia si volem que els drets no siguin 
paper mullat. CUP, ERC i C’s defensaran al plenari implementar la llei 
catalana contra l’LGTBIfòbia 

 
- [NdP] La CUP defensarà una moció en suport a la llei catalana 

d’emergència habitacional i contra la pobresa energètica que el Govern 
espanyol vol declarar inconstitucional 

 
- [NdP] La CUP incorpora nous elements del patrimoni històric de la ciutat 

al catàleg de les “Grans Runes” i engega la campanya Tàrraco Morta 
 
- [Article d'opinió Jordi Martí Font] Si el rei vol corona -i fotre-se’n dels 

súbdits- que no vingui a Tarragona 
 
- Entrevista a la consellera i portaveu del Grup Municipal de la CUP, Laia 

Estrada, a Tarragona Ràdio. 
 


