
Informe d’activitat del Grup Municipal de la CUP a 

l’Ajuntament de Tarragona 

Setmana del 18 al 24 d’abril del 2016 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

 
- Reunió de la consellera Laia Estrada Cañón amb l’entitat Veu Ciutadana, per 

tractar temes relatius al cas del no pàrquing Jaume I. 
 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font a la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Serveis Centrals, Economia, Hisenda i Seguretat. 
 

- 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. 
 

- Assistència dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font a la reunió amb els 
grups municipals sobre BDS (Boicot, Desinversions i Sancions) a l’Estat 
d’Israel, com a forma pacífica de suport al poble Palestí i de rebuig per 
l’actitud israeliana de vulneració sistemàtica de drets fonamentals. 
 

- Assistència del consellera Laia Estrada Cañón a la trobada dels grups 
municipals de l’oposició, per tractar les mocions presentades per l’Associació 
de Veïns Tarragona Centre sobre la proposta d’urbanització de la Plaça Corsini 
i sobre la presentada pel grup de tuitaires #TgnTT en defensa del medi 
ambient i en contra dels abocadors il·legals. 
 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la taula de treball per a la redacció 
de l’ordenança sobre la tinença d’animals domèstics. 

 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font i la consellera Laia Estrada a la 
primera sessió del Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona. [Nota: La 
segona sessió d’aquest Plenari municipal es reprendrà el proper  dijous 28 
d’abril]. En aquesta primera sessió del Plenari, la CUP defensa les següents 
mocions: 

 

 Moció en suports dels encausats per la defensa del Centre Social 
Autogestionat Can Vies de Barcelona (REBUTJADA) 

 Moció assumida per la CUP i presentada per l’Associació de Veïns Tarragona 
Centre sobre la urbanització de la Plaça Corsini (REBUTJADA) 

 Moció assumida per la CUP i presentada per #TT TGN contra els abocadors 
il·legals (APROVADA) 
 

- Assistència de la consellera Laia Estrada i del conseller Jordi Martí Font a la 
recepció dels treballadors municipals amb motiu de la diada de Sant Jordi. 
 



- Assistència de la consellera Laia Estrada a la recepció institucional a 
l’Ajuntament de Tarragona del Carles Mundó, conseller de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. Tot seguit, els consellers Jordi Martí Font i Laia 
Estrada lliuren informació al conseller Mundó sobre la campanya Quatre Roses 
en suport dels joves encausats per la defensa de l’espai autogestionat Can 
Vies, i el demanen que la Generalitat –acusació particular personada en 
aquest procés- es retiri del cas. 
 

- Visita frustrada del conseller Jordi Martí Font, de l’assessor del grup 
Municipal de la CUP i de diferents regidors d’ERC i C’s  a les instal·lacions de 
la Tabacalera. Un cop arribats a les portes de la Tabacalera, el conseller 
d’Urbanisme, Mobilitat i Territori Josep M. Milà no és capaç de trobar les 
claus que permeten obrir la tanca que dóna accés a aquesta instal·lació. 
 
 

 
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 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.  

 

- Assistència de la consellera Laia Estrada al Consell Polític de la CUP. 
 

- Participació del conseller Jordi Martí Font i de la exregidora de la CUP Lu 
Quintero a la xerrada-debat “Municipalisme i participació ciutadana: 
L’apoderament del poble” organitzat per la CUP de Valls sota el  

 

- Participació del conseller Jordi Martí Font en les paradetes de la CUP i de 
l’EIT, en motiu de la diada de Sant Jordi. 

 

- Assistència de la consellera Laia Estrada a la manifestació convocada a 
València amb motiu de la diada nacional reivindicativa del 25 d’abril. 

 

- Assistència del conseller Jordi Martí Font als actes populars de la diada de 
Sant Jordi a Tarragona, participant de diferents activitats a la parada de 
llibres i publicacions instal·lada per la CUP a la Rambla Nova.  

 

 

 



Comunicats, rodes de premsa i presència als mitjans de 
comunicació: 
 
- Participació del conseller Jordi Martí Font a la tertúlia política de 

Tarragona Ràdio. 
 
- [NdP] La CUP, MC, SATSE i CGT denuncien que el cas CAP Muralles pot ser 

“la punta de l’iceberg” d’un entramat d’irregularitats en la sanitat 
tarragonina. 

 
- [NdP] El col·lectiu BDS (boicot, desinversions i sancions) del Camp de 

Tarragona demana la solidaritat de l’Ajuntament de Tarragona amb el 
poble palestí i en defensa dels drets humans 
 

- [NdP] La CUP de Tarragona presentarà una moció suport als regidors i 
regidores investigats per l'Audiència Nacional que han donat suport a la 
Declaració del Parlament 

 

- Roda de premsa amb la participació de Miquel Perelló, alcalde dels 
Guiamets, per presentar la moció de suport als ajuntaments investigats 
per l’Audiència Nacional per donar suport a la resolució I/XI emanada del 
Parlament de Catalunya i pel dret a decidir, i per a presentar la campanya 
#sensepor 

 
- Roda de premsa al Col·legi de Periodistes amb la presencia de la 

consellera  Laia Estrada en representació de la CUP, i dels sindicats 
Metges de Catalunya (MC), Sindicat d’Infermeria SATSE i CGT) per donar 
coneixement de la denuncia interposada a la Fiscalia Provincial de 
Tarragona per presumptes irregularitats en l’adjudicació de la gestió del 
Centre d’Atenció Primària (CAP) Muralles ala societat Muralles Salut SLP.  

 

- Roda de premsa amb la participació del col·lectiu BDS per presentar la 
moció en solidaritat amb el poble palestí i per anunciar la concentració 
pública a la Plaça de la Font demanant el boicot als productes israelians.  
 
 


