INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP

(01/12/17 – 31/12/17)
Activitat del Grup Municipal

Durant el mes de desembre del 2017, la CUP de Reus, de la mateixa manera que tots les forces
republicanes, han participat de la campanya per les eleccions imposades després de l'aplicació de
l'article 155 per part de l'estat espanyol en contra de l'autonomia dels catalans, fet que ha
comportat l'acomiadament de centenars de persones i també la paralització d'ajuts socials a
persones amb situació precària. Aquest darrer fet juntament amb l'invalidació per part del Tribunal
Constitucional de les lleis per protegir a la societat de la voracitat de les grans empreses és al cap
i a la fi la única proposta que fa el nacionalisme espanyol a la ciutadania.
També durant aquest mes s'ha materialitzat la repressió contra membres de la CUP (regidores) i
ciutadania en general -apart d'altres càrrecs polítics de l'Ajuntament- per la denúncia de la policia
espanyola durant els dies previs a les seves agressions del dia 1 d'octubre. Concretament ha
comportat que els regidors de la CUP Marta Llorens i Oriol Ciurana hagin hagut de passar la nit al
jutjat i que hagin de declarar per suposats delictes d'odi pel simple fet de manifestar-se. La
regidora Mariona Quadrada resta a l'espera de la seva presència davant de la jutge per la mateixa
causa.
Així, la CUP ha repartit informació electoral, ha posat pancartes i encartellat per Reus i comarca
en general, ha realitzat actes, ha realitzat tota la tasca administrativa i legal amb els resultats
coneguts arreu de Catalunya el dia 21 de desembre del 2017.
Més enllà de dinàmiques nacionals marcades pels treballs per l'assoliment de la República
Catalana, a nivell local cal remarcar que després de diferents consells d'administració del Grup
Salut de Reus (això és l'Hospital Sant Joan, la Clínica Fàbregues i l'Hospital Comarcal de Móra),
no es van aprovar els pressupostos del Sant Joan, de l'Hospital Comarcal de Móra, i l'Hospital de
Reus va acabar l'exercici 2017 amb uns 3.530.000€ de dèficit. Queda, per tant, en suspens el
consorci amb la Generalitat amb l'Hospital Sant Joan, tant pel dèficit com per l'aplicació de l'article
155.
El dia 18 se celebren comissions informatives amb punts que el dia 28 de desembre arriben al ple
municipal (en l'altre resum que us adjuntem).
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CONSELL GENERAL DE L'IMFE MAS CARANDELL 11/12/2017
No hi pot assistir el representant de la CUP per motius laborals

REUNIÓ DE REUS CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 11/12/2017
No hi pot assistir la representant de la CUP

AGÈNCIA REUS PROMOCIÓ
No hi pot assistir la representant de la CUP

11/12/2017

PREMSA
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

