
Un dels leitmotivs principals de CUP per aquesta campanya és el de “quan hi és la CUP, 

passen coses”. Com a suport de l’argumentació el Comité de Campanya oferí exemples 

concrets basats en l’administració local; fites assolides en els diferents municipis, o 

actuacions concretes que només era capaç de fer CUP.     

A Guissona la idea ens semblà molt encertada. Ens feu pensar en què fa o faria CUP 

Guissona que només pogués fer ella. No ens costà trobar exemples concrets. 

Cap altre partit de Guissona s’atreviria a donar suport públic i oferir col·laboració a 

treballadores de CAG en la seva lluita, amb la seva denúncia davant la Inspecció de 

Treball que feren públic, per aconseguir la dignificació dels seus llocs de treball. 

Cap altre partit gosaria donar suport públic al grup de joves valentes que han formulat 

una queixa davant l’ICS per vexacions que senten haver patit per part d’un únic 

facultatiu del CAP local. Nosaltres ho fem i ens afegim a la seva lluita en favor de la 

dignitat de les dones.  

Cap altre partit de Guissona ha mostrat interès per conèixer i esclarir els fets que, 

segons l’Oficina Antifrau de Catalunya, s’estan investigant en el Consitori local. Una 

investigació per possible corrupció en el nostre Ajuntament és un fet gravíssim. 

Malgrat això ni el govern local ni l’oposició han exigit la més mínima explicació. Això 

ens fa sospitar. CUP Guissona en feu denúncia pública de la situació a través de xarxes 

socials. En no rebre cap resposta presentàrem instància davant l’Ajuntament per 

demanar formalment explicacions sobre aquest tema. A data d’avui ni CUP Guissona, 

ni la ciutadania en general, hem rebut cap explicació al respecte.  

Tot plegat són exemples molt recents de situacions viscudes a Guissona. Davant d’elles 

no imaginem que cap altre partit local tingui la valentia i/o independència com per 

posar-se al costat correcte; el de les més febles, en la lluita contra qui més poder té. En 

aquestes i d’altres lluites CUP hi serà.  

 

 


