
Informe d’activitat del Grup Municipal de la CUP a 

l’Ajuntament de Tarragona 

Setmana del 18 al 24 de gener del 2016 

 

Reunions realitzades i activitat institucional: 

- El conseller Jordi Martí Font i l’assessor del Grup Municipal de la CUP es 
reuneixen amb el Tinent d’alcalde Pau Pérez per demanar informació sobre la 
implementació dels pressupostos participatius a Tarragona.  
  

- Reunió de treball dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font amb 
l’advocat Carles Perdiguero en relació al cas Inipro. 

 

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

 

- Reunió dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font amb diferents Grups 
Municipals per coordinar la presentació de mocions conjuntes i declaracions 
institucionals davant el Plenari del 25 de gener.  

 

- Reunió de la consellera Laia Estrada amb Ramon Rull, gestor administratiu del 
Parc d’oci de les Gavarres. 

 
 

Participació en activitats sociopolítiques: 
 

- Reunió del Grup Municipal de la CUP amb diferents activistes de moviments 
socials per tal d’encetar unes jornades informatives sobre l’Auditoria 
Municipal del Deute Il·legítim.  
 

- Participació de la consellera Laia Estrada a Barcelona a la reunió d’àmbit 
nacional del Grup de Sanitat de la CUP.  

 

- Participació del conseller Jordi Martí Font i de l’assessor del Grup Municipal a 
la taula informativa del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública, a la 
Rambla Nova. 

 

- Participació de la consellera Laia Estrada a un debat sobre el Bloc 
Anticapitalista de Tarragona. 
 

 
 
 



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

 
- [NdP] La CUP presentarà moció conjunta contra el projecte d’instal·lació 
d’un col·legi privat en un terreny públic al barri de Boscos. 
 
- [NdP] La CUP, el partit que va denunciar el cas Inipro, demana la dimissió 
de Ballesteros. 
 
- [NdP] La CUP, amb el suport del SEPC-URV, defensarà moció per a 
l'organització d'un referèndum sobre el model universitari 
 

- [NdP] La CUP rebutja el Pla Hidrològic Nacional i dóna suport a la 
Plataforma de Defensa de l’Ebre. 
 

- Roda de premsa dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font amb 
l’advocat Carles Perdiguero en relació al cas Inipro davant la citació en 
qualitat d’investigat de l’alcalde Ballesteros. 
 

- Roda de premsa conjunta dels Grups Municipals de la CUP, ERC, CDC, ICV i 
PSC en contra del Pla Hidrològic Nacional. 
 

-  Roda de premsa del Grup Municipal de la CUP i del Sindicat d’Estudiants 
del Països Catalans (SEPC) en relació a la presentació de la moció demanant 
suport al referèndum sobre el model universitari 3+2. 
 

- Roda de premsa conjunta dels Grups Municipals de C’s, ERC i CUP a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament en relació a la cessió de terrenys municipals a una 
escola anglesa a Boscos. 
 

- Entrevista a la consellera Laia Estrada a Tarragona Ràdio. 
 

 

  

 

 

 


