
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(14/11/11 - 18/11/11)

Reunions realitzades :

– Lliga contra el càncer  – Intercanviem informació sobre l'activitat de la seva entitat i la CUP. Li
expliquem l'organització del concurs del Fons Social de la CUP. Els hi comuniquem que no
assistirem al sopar, però que farem una donació d'aquest fons social, igual com fem amb totes
les  fundacions  que  treballen  en  la  investigació  de  malalties  i  assessorament  a  persones
malaltes.

– Unió de Botiguers  –  Intercanviem informació sobre l'activitat  de la seva entitat i  la CUP.
Parlem sobre els principals temes de la ciutat que afecten al comerç i les hi demanem el seu
punt de vista al respecte. Ens insisteixen reiteradament amb la necessitat que la ciutat ofereixi
formació professional especialitzada en el comerç.

– Resident  Casa dels Mestres  – Visitem l'edifici de la Casa dels Mestres, on hi ha pisos de
protecció social de titularitat municipal. Visitem un dels pisos, on viu una receptora del PIRMI, i
observem les condicions de vida. Observem que la majoria dels pisos estan buits.

– Reunió Aigües de Reus – Es fa la proposta tancada de pressupostos per a les tres empreses i
de  les  tarifes  de  l'aigua.  Votem  en  contra  d'aquests,  ja  que,  no  disposàvem  de  tota  la
informació i  no es  poden presentar  esmenes (també es  votarà en Ple).  Argumentem que
caldria disposar de tota la informació amb antelació per poder-ho treballar i,  que enlloc de
votar, es pogués debatre la proposta. També votem NO a la proposta d'inversions per l'exercici
2012, ja que, desconeixíem el document abans de la reunió i no s'havia pogut estudiar, ni
tampoc  oferien  la  possibilitat  de  poder-la  esmenar.  El  debat  sobre  l'auditoria  de  les  tres
empreses es posposa fins a la següent reunió. Reclamem de nou, l'informe d'altes i baixes
laborals  de  les  tres  empreses  que hem sol·licitat  diferents  vegades a  totes  les  empreses
d'INNOVA.

Reunions previstes:

– Reunió SAGESSA – 23 de novembre
– Reunió Grup Salut INNOVA – 24 de novembre
– Reunió Grup Econòmic INNOVA – 24 de novembre
– Junta de Portaveus – 25 de novembre
– Assemblea Oberta de la CUP Barri Fortuny – 26 de novembre
– Jornades de formació del Seminari d'Economia Crítica TAIFA – 27 de novembre
– Sopar tertúl·lia de la CUP – 1 de desembre
– Junta Universal d'INNOVA – 2 de desembre

Actes on som convidats:

– Xerrada “Bravium una entitat de referència” - 17 de novembre
– Inauguració Fira de l'Oli – 18 de novembre
– Xerrada “Els Segadors. De cançó eròtica a himne nacional” - 22 de novembre

Comentaris :



– Enviem cartes a tots els centres educatius de la ciutat per encàrrec de la Comissió d'Educació.
– Convoquem roda de premsa i  difonem nota  de premsa  de la  coordinadora  de l'Esquerra

Independentista del Camp sobre les eleccions espanyoles.
– Enviem comunicat de premsa donant suport a la vaga d'ensenyament i santitat del 17-N.
– Assistim a la concentració del 17-N a l'Hospital de Sant Joan
– Assistim a la performance de l'Assemblea Popular de Reus denunciant els paper dels bancs

com a responsables de la crisi econòmica actual.
– Encartellem les botigues del Barri Fortuny de cara a l'Assemblea Popular del 26 de novembre.


