
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(10/07/17 –16/07/17)

       Activitat del Grup Municipal i de l'assemblea local de la CUP de Reus

Dilluns hi ha reunió del grup municipal per tal d'abordar diferents assumptes relacionats amb el ple 
de la setmana següent i també altres punts vinculats a dinàmiques pròpies de l'Ajuntament.

El dilluns mateix a la tarda es realitza Taula de la Pobresa Energètica a l'Ajuntament de Tarragona, 
aquesta taula és un ens de col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona i el de Reus per lluitar 
contra la pobresa energètica. Hi assisteix com a representant de l'assemblea de la CUP de Reus 
el membre Toni Nogués, en teniu un resum a sota).

Dilluns la regidora Mariona Quadrada assisteix a l'acte organitzat en motiu del 30 anys del Centre 
Cívic Mestral al barri Gaudí.

Dimarts membres del grup municipal acompanyen a uns particulars al Síndic de Greuges de la 
ciutat de Reus per un cas que el grup municipal porta treballant des de fa dies. Posteriorment, el 
mateix dimarts, la Mariona assisteix a la presentació de l'estudi del Mercat Central de Reus que es 
fa  a  l'Ajuntament  de  Reus  i  que  han  realitzat  Mercats  de  Barcelona  a  qui  s'ha  demanat 
assessorament.

Divendres la CUP participa conjuntament amb la CGT i el col·lectiu Salvem la Terra-Catalunya en 
una roda de premsa per denunciar possibles irregularitats en la retirada de l'amiant ja que hi ha 
indicis que no s'ha procedit com calia en la seva extracció de cinema Palace. 

Al  llarg  de  la  setmana  es  van  treballant  diferents  assumptes  relacionats  amb  campanyes  ja 
iniciades per part de la CUP Reus en el seu vessant més institucional i comunicatiu que pertoca al  
grup municipal.

També  es  treballen  assumptes  relacionats  amb  la  lectura,  buidatge  i  traspàs  d'informació 
relacionats amb la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, la Comissió Especial 
de Comptes, el ple municipal del dijous, el Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals 
també dijous.

Tot seguit tota la resta d'activitat institucional de la CUP a llarg de la setmana.
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1.-RESUM REUNIONS INSTITUCIONALS:

Taula de Pobresa energètica d'ahir a Tarragona
En nom de la CUP hi assisteix el Toni Nogués

Durada 1h 45 minuts. 32 persones/entitats assistents:
Diverses entitats (PAH, enginyers sense fronteres, Creu Roja...).

Serveis socials, regidors de Tarragona i Reus (ajuntament de Reus: Montserrat Caelles i Dani 
Rúbio), també el tècnic de l'ajuntament de Reus Ramon Castellví

Aigües de Reus i aigües de Tgn (EMATSA) i una noia representant de Gas natural (no hi havia 
representació d'Endesa).

Partits: una persona en nom d'Esquerra i el representant de la CUP, cap altre partit

Tres parts:
En la primera el tècnic va exposar les experiències municipals sobre tractament de la pobresa 
energètica a Tarragona i Reus

En la segona part les dues empreses d'aigua van exposar el seu compromís social, aportant 
dades de quantitat de persones ajudades i quantitat econòmica

En la tercera part (més breu que les anteriors) un parell o tres d'entitats van fer intervencions.

A destacar de les intervencions:
- Hi ha persones que tenen dret al bo social però, o bé no saben que el poden sol·licitar o bé sí 
que ho saben, el demanen i... sovint no se'ls concedeix... .

- Quan les persones vulnerables s'adrecen a alguns dels punts de servei, sovint, no els tracten 
com a persones vulnerables sinó com a clients als quals cal vendre productes, oferint-los-hi 
serveis i/o tipus de contractes poc adequats.

- Les experiències d'assessorament municipal, tant a Tarragona com a Reus, han resultat 
satisfactòries però, com que només han estat proves pilot, han estat del tot insuficients per 
atendre a la població (per a exemple a Tarragona s'ha limitat a 70 persones de dos barris 
concrets). Es constata que caldria ampliar-les i publicitar-les per a que més persones se'n 
beneficiïn.

- Gas Natural té un telèfon exclusiu per a persones a les quals se'ls ha avisat que es tallarà el 
subministrament, s'hi poden adreçar i, segons la representant assistent de Gas Natural, se'ls fa 
una atenció individualitzada acurada, millor que l'oferida pels punts de servei, el telèfon és 900 
742 900. La percepció va ser que la representant de Gas Natural no era a la reunió amb l'objectiu 
d'entomar propostes i sense capacitat per adquirir compromisos.



2.-REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE:

– Comissió Especial de Serveis Generals i Econòmics. 17/07/2017.
– Junta de Portaveus. 19/07/2017
– Comissió Especial de Comptes. 20/07/2017.
– Ple municipal. 20/07/2017.
– Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals. 20/07/2017.

         3.- PREMSA:

S'ha anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:

http://cupreus.cat/?p=866 

        4.-ACTES ALS QUE ASSISTEIX EL GRUP MUNICIPAL:

– (La setmana anterior Mariona Quadrada i Marta Llorens van assistir a actes orgsanitzats 
en motiu de la Festa de la Independència. 08/07/2017).

– Membres del grup municipal assisteixen als diferents actes, inauguració, exposició, 
xerrades temàtiques... que el col·lectiu Mandrília organitza com a recreació històrica del que va ser 
la guerra civil del 1936-1939 en diferents aspectes a la ciutat de Reus.

http://cupreus.cat/?p=866

