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

(06/02/17 – 12/02/17)
Activitat del Grup Municipal
El dilluns membres del Grup Municipal de la CUP es desplacen altres municipis per tal d'avançar
en diferents matèries i intercanviar impressions al voltant d'assumptes que la CUP està treballant
aquestes setmanes.
El Grup Municipal fa els preparatius logístics de cara a l'acollida del Consell Polític, més Grup
d'Assessorament Parlamentari, que es realitza a Reus el dissabte, i també de la xerrada que
organitza la CUP sobre el referèndum a l'Antic Hospital, en la que hi intervenen la membre del
Secretariat Nacional Natàlia Sanchez, l'Anna Gabriel i també el membre de la CUP de Reus
Xavier Angelergues.
Per aquest motiu el dimarts el regidor Edgar Fernandez realitza una roda de premsa a la Sala de
Premsa de l'Ajuntament en la que s'hi dibuixa la planificació que la CUP entén necessària per tal
de fer un referèndum amb garanties i una implementació del seu resultat.
El dimarts hi ha convocada la comissió que ha de redactar la nova ordenança de tinença
d'animals, en la que hi ha damunt de la taula la proposta que va realitzar la CUP al seu moment i
que va presentar públicament.
El dimecres el Grup Municipal realitza la seva reunió de coordinació setmanal en la que entre
d'altres aspectes, acaba de perfilar el contingut que presentarà la Candidatura d'Unitat Popular al
proper ple municipal, que es realitzarà el proper dia 17 de febrer.
El mateix dimecres la Marta Puig assisteix, substituint a l'Oriol, a la Comissió redactora del nou
Pla de Mobilitat en Bicicleta en la qual tècnics de l'empresa que ha de redactar el Pla de Mobilitat
en Bicicleta, que ha fet aquest mateix estudi a Terrassa, amés de comentar que s'introdueix una
nova tècnica de Medi Ambient en aquesta comissió, i en la que el Col·lectiu Bicicamp realitza
l'observació que hi ha zones de Reus que no s'han guixat. Aquest mateix dia la Jordina assisteix al
Consell Municipal de Polítiques de Gènere, en teniu el resum a sota.
Dijous l'Àngels assisteix al Consell Municipal de la Gent Gran, en teniu el resum a sota. El mateix
dijous es fa buidatge de la informació de les comissions informatives.
Divendres la Marta L, la Mariona i el Xavi M assisteixen al Consell d'Administració de les
empreses municipals del Grup Salut (Hospital Sant Joan, CMQ i GECOHSA). En aquests consells
s'hi pot observar com hi ha regidors que s'han afegit fa poc al Pacte per la Salut, demanant el
mateix que a temps demana la CUP en diferents aspectes relacionats amb aquest grup. Per part
de la CUP s'hi reitera que hi ha una manca de perspectiva estratègica i també que hi ha
informació que es porta demanant des de fa molts mesos a la qual no s'hi ha tingut accés. El
contingut de l'ordre del dia tampoc permet gran cosa més ja que bàsicament s'hi va apassar
comptes, no s'avança res a nivell de l'estat econòmic, especialment pel que fa al dèficit, més enllà
propòsits per obtenir beneficis per equilibrar el dèficit existent. També es fa saber del traspàs de
dividends des d'una altra empresa municipal, des de Reus Serveis Municipals, cap al Grup Salut
RSM, d'uns 1.300.000€ que s'han hagut d'invertir a causa del forat econòmic.

A sota resum de la Junta de Portaveus i del Ple celebrats el dia 2 de novembre.
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Consell Municipal de Polítiques de Gènere 08/02/2017
En nom de la CUP hi assisteix la Jordina
Com a prèvia cal dir que PP, C'S i ERC hi porten les seves regidores i que hi ha moments en que
pot semblar un espai de brega partidista.
PUNT 1. Actes del 8 de març.
S'hi expliquen els actes institucionals que es faran i una agenda d'actes des del 22 de febrer fins
finals de març amb tot d'esdeveniments vinculats a la igualtat. Aquesta agenda pretén recollir
actes d'entitats, partits i govern. En aquest sentit es contempla la possibilitat d'introduir-he els de la
campanya de Despertem el Feminisme. PP i Ciutadans es van queixar que ERC ja tingués els
seus actes a l'agenda conjunta i van dir que els partits no haurien de sortir-hi. Qualsevol diria que
fan aqusta petició perquè explicita que aquestes formacions no fan cap acte pel 8 de Març.
PUNT 2. Moció contra publicitat sexista.
Es va generar molt de debat entorn què és publicitat sexista, què és masclisme... amb arguments
que ratllaven l'absurd per part de PP i Ciutadans. La regidora Flores es creu la moció però va
remarcar que volia que el consell sigui qui controli el tema d'aquesta publicitat (tal com va
demanar la CUP a la moció). És per això que s'ha convocat un MONOGRÀFIC SOBRE QUÈ ÉS
PUBLICITAT SEXISTA el proper dia 22 de febrer a les 16 hores. A partir del que surti es farà la
feina en contra de la publicitat en qüestió.
PUNTS 3 I 4. Tallers als instituts i redacció protocol contra agressions
Es va dir que Despertemelfeminisme esta fent els tallers als instituts (comencen el dia 28 de febrer
a l'institut Gaudí) i es convoca a tothom el dia 13 de febrer a les 19 h al Casal de Joves per
redactar un protocol complet davant agressions sexistes de cara a la festa major de Sant Pere.

Consell Municipal de la Gent Gran

09/02/2017

Per part de la CUP hi assisteix l'Àngels
S'explica per part de la regidora tot el que s'ha anat fent en matèria de gent gran des del juliol del
2016 fins al febrer d'enguany. Demanen si es pot incloure algú més a la Comissió d'Inclusió, que
forma part del Consell de la Gent Gran, en aquest sentit el proper dia 14 de febrer haurà una nova
reunió d'aquesta comissió, que aborda la temàtica social en la gent gran.
Per altra banda s'informa que la Festa gent Gran descentralitzarà els llocs i dies de realització dels
actes que normalment queden concentrats en un sol dia. També s'informa que el dinar de la Gent
Gran , per motius d'estalvi, segurament es deixarà de fer al Pavelló, per passar-lo a fer en un
establiment privat.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–
–
–
–

Comissió Informativa de
Comissió Informativa de
Comissió Informativa de
Ple Municipal. 17/02/2017.

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

ACTES ALS QUE ASSISTIM
L'Edgar assisteix al 5è aniversari de Reus per la Independència que es realitza a Cal
Massó. 07/02/2017.
–

