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Reunions realitzades i activitat institucional: 

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

- Reunió de la consellera Laia Estrada amb una representació de la Confraria de 
Pescadors de Tarragona i mariners que es dediquen a la pesca del peix blau. 
 

- Assistència dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font als consells 
d’administració de les empreses públiques EMT, AMT, EMDE, SMHAUSA i 
EMMCT. 
 

- Assistència dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font a l’acte de 
lliurement del títol de fill predilecte de Tarragona a al professor Joan Martí 
Castell. 
 

- Participació dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font en una reunió amb 
activistes i diferents col·lectius socials per examinar propostes d’ús alternatiu 
dels espais públics. 
 

- Reunió dels consellers de la CUP Laia Estrada i Jordi Martí Font amb una 
delegació del Comitè d’empresa de Covestro, empresa de la multinacional 
Bayer ubicada al nostre territori i amenaçada de tancament. 
 

- Reunió del Grup Municipal de la CUP amb el Secretari General de 
l’Ajuntament, Joan Anton Font per demanar un aclariment davant la 
prohibició de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros d’incorporar a l’ordre del dia 
del Plenari Municipal del 28 de desembre una moció de la CUP en clau de 
sàtira política crítica. 
 

- Reunió dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font amb Albert Martin, 
president de l’Associació de Veïns de Boscos de Tarragona. 
 

- Participació del consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font a la lectura de la 
declaració institucional de suport a Covestro. 
 

- Assistència dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font al Ple del Consell 
Comarcal del Tarragonès.    

 
 
 



 
 
Participació en activitats sociopolítiques: 
 

- Participació dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font a la Assemblea 
Territorial Plenària de la CUP del Camp de Tarragona celebrada a Riudoms. 

-  
- Participació, en tant que militants de la CUP, dels consellers Laia Estrada i 

Jordi Martí Font a l’Assemblea Nacional Extraordinària de la CUP celebrada a 
Sabadell el diumenge 27 de desembre. 
 
 

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

- [NdP] La CUP de Tarragona rebutja enèrgicament el projecte de 
l’Ajuntament per crear una escola privada en un espai públic de la 
zona de Boscos. 
 

- [NdP] La CUP de Tarragona denuncia la censura de l'alcalde Ballesteros 
contra una moció sarcàstica de la CUP. 
 

- Participació del conseller Jordi Martí Font a la tertúlia política de 
Tarragona Ràdio.  
 

- Roda de prensa a càrrec dels consellers Laia Estrada i Jordi Martí Font 
per denunciar la censura de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros d’una 
moció de la CUP de caire sarcàstic que hauria d’haver-se defensat al 
Plenari Municipal del 28 de desembre, Dia dels Innocents. 

 

 

 


