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ganes, es pot fer 
molta feina!
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Creació d’un  punt d’intercanvi de llibres
 
Aquesta és una bona opció per fomentar la lectura entre els vilatans i 
vilatanes i al mateix temps donar una segona, tercera o quarta vida als 
libres creant un circuit d’aprofitament. 

Es tracta d’una acció molt senzilla, es pot utilitzar un espai que estigui en 
desús o mal aprofitat (una cabina de telefon, una part d’un aparador d’una 
casa vella, un forat sota les voltes del portal de l’Àngel, etc), i que sigui cèntric, 
per tal d’adaptar-lo per a fer una petita exposició de llibres. 
El sistema d’ús també és molt simple: qui agafa un llibre n’ha de deixar un 
altre a canvi.  El llibre ha d’estar en bon estat i és molt important que l’usuari  
respecti i mantingui aquest/s espai/s en les millors condicions d’ordre i neteja.

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat del ple celebrat el 24 de febrer, 
i de moment l’equip de govern encara no l’ha posat en marxa.

Per les víctimes de la guerra civil

Es diu que “El poble que oblida la seva història està condemnat a repetir-
la”. Per aquest motiu hem demanat que l’ajuntament habiliti al Cementiri 
Municipal un espai de record per totes les víctimes resultants de la Guerra 
Civil a Guissona. Un indret que  inclogui el record a les víctimes pertanyents 
als dos bàndols. Tant els nascuts a Guissona com els nascuts a l’Estat 
Espanyol i morts a Guissona. 

El  nostre grup ha fet un treball de recerca per trobar totes les víctimes 
relacionades amb el municipi de Guissona, posteriorment hem posat aquestes 
dades a disposició de l’equip de govern. Aquesta moció va ser aprovada per 
unanimitat del ple celebrat el 24 de febrer. Es durà a terme amb l’ampliació 
del cementiri, que ja està en projecte avançat.

Fem balanç de la feina feta, us presentem el nostre treball

Estem a disposició de tota la ciutadania i de l’equip de govern amb el  compromís de 
construir entre tots i totes una Guissona millor.

A un any vista, ja podem fer una valoració del que 
ha estat aquesta etapa treballant a l’oposició i del 
tarannà de l’equip de govern.

En primer lloc explicarem quina ha estat la nostra 
posició durant aquest període. El nostre estil 
d’oposició mai no ha estat de caire purament polític, 
ni les nostres accions s’han destinat a distreure 
o desgastar el govern amb iniciatives buides de 
contingut. Contràriament a altres models d’oposició 
ben coneguts a la nostra Vila, les nostres aportacions 
sempre s’han dirigit a aconseguir millores per la 
Vila i els ciutadans i ciutadanes que hi vivim. 

Sempre hem estat a disposició de l’equip de govern, 
coŀlaborant en tot el que se’ns ha demanat. Sempre 
pensem que quantes més regidores i regidors 

implicats, més feina es pot dur a terme. Sempre és 
millor sumar. Dissortadament però, cal dir que no 
hem rebut la mateixa predisposició ni resposta per 
part de l’equip de govern.

Malgrat tenir-hi una relació cordial, el tracte estre 
govern i oposició és purament institucional. Tot i 
tenir responsabilitats públiques i ser la segona força 
més votada, rebem gairebé la mateixa informació 
que la resta de veïns i veïnes i pels mateixos mitjans. 
Encara que se’ns facilita  informació sota demanda, 
considerem que l’equip de govern hauria de tenir 
una actitud més proactiva informant-nos  de tot allò 
que afecta a la Vila. La nostra voluntat és defensar 
els interessos dels vilatans i vilatanes de Guissona i 
Guarda-si-Venes.
    Grup ERC Guissona

Continuem treballant per Guissona, amb 
moltes ganes, també des de l’oposició
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L’enciclopèdia catalana defineix el feminisme com: 
“Moviment que té com a finalitat d’aconseguir la 
igualtat política, econòmica i jurídica de la dona 
respecte a l’home”. Tal com nosaltres ho entenem 
ha de ser un orgull viure en una Vila feminista, on 
tothom tingui els mateixos drets  independentment 
del seu gènere. És cert que declarar Guissona 
municipi feminista és una decisió valenta. Guissona 
ha de ser pionera i capdavantera amb iniciatives que 
promoguin la igualtat de drets de totes les persones. 
Per això, el nostre grup municipal va presentar una sèrie 
d’accions que ja s’estan implementant molt positivament 
a d’altres municipis de Catalunya amb independència del   
partit que els governa, https://bit.ly/3gaje1t.

Alguns dels punts proposats per desenvolupar eines 
eficaces en polítiques de gènere son: la participació del 
pressupost municipal en polítiques feministes, la visió de gènere en la contractació, en el disseny de la vila i en 
l‘esport. El fet de visibilitzar   els treballs de cura, introduir genealogia feminista al nomenclàtor, el reconeixement 
de les dones importants de la vila i la planificació urbanística (en aquest sentit vam organitzar una marxa 
exploratòria amb les dones de la vila per detectar punts insegurs). En definitiva, considerem prioritari treballar 
per  la transversalitat de gènere en les polítiques  públiques. 

Presentada aquesta moció al ple del dia 24 de febrer passat,  l’equip de govern no va voler assumir la 
responsabilitat d’aprovar-la.  Sense aportar arguments  gaire sòlids i  apeŀlant sobretot a la feinada que 
comportaria la seva aplicació, ens van demanar retirar la moció. Políticament, retirar una moció mai no és 
una bona opció pel qui la presenta, perquè allibera l’equip de govern de la pressió de postular-se en un o altre 
sentit. El fet de votar en contra d’aquesta moció equival a dir NO a la igualtat entre els homes i les dones. El 
nostre grup no podia permetre que una proposta per  millorar el benestar de les persones no anés endavant, 
per això vam acceptar retirar la moció amb el compromís per part de l’equip de govern de crear una comissió 
de treball formada per regidores de tots els grups municipals i tècniques de l’ajuntament. Aquest compromís 
inclou que, en el termini de tres mesos, s’elabori un document programari amb accions concretes i pràctiques 
en polítiques d’ igualtat de gènere. S’han dut a terme dues reunions per establir les bases. Encara que al 
ralentí, podem dir que hem començat a treballar.

Confecció i aprovació del reglament regulador d’accés i 
ús dels mitjans de comunicació municipals:

El Text consolidat de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, en el seu article 170.2, determina que els grups municipals podran 
participar en qualsevol òrgan de difusió i informació de l’Ajuntament.  Tot i 
determinar-ho la llei i estar inclòs en l’acord de govern entre JuntsxGuissona 
i Primàries (defensors a ultrança de la transparència i participació ciutadana) 
ha calgut gairebé un any i una moció presentada pel Grup d’ERC per a què 
acatessin el compliment de la llei. Aquesta ha estat una reivindicació del 
nostre Grup Municipal des de l’inici de la legislatura, i fins el quart informatiu, 
els grups municipals no hem tingut l’oportunitat de poder participar-hi. 
Val a dir que la moció es va aprovar per unanimitat del Ple. Tot i així, amb 
limitacions, la nostra participació es concreta en 1.200 caràcters amb els espais 
en blanc inclosos.  Així no es garanteixen uns principis tan bàsics com el dret 
d’expressió i d’opinió, ambdós vitals per a què els ciutadans i les ciutadanes 
puguin contrastar les informacions rebudes i formar-se una opinió per ells/
es mateixos/es. El govern ens argumenta, que, “l’informatiu municipal no ha 
de ser un fulletó polític”, la pregunta és: on és la llibertat d’expressió? Limitar la 
quantitat de caràcters que es pot escriure és una forma de censurar els continguts.  

Tot i entendre que el contingut no pot ser iŀlimitat, estem en desacord en escapçar la informació que volem 
compartir amb la vila. 
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En el ple municipal del passat 25 de novembre de 2019, el Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, va presentar una moció referida a la 
millora del trànsit de persones per les voreres i vies públiques de la Vila. En 
aquesta moció es demanava:

Revisar les voreres de la Vila comprovant que no hi haguessin elements 
perillosos per al trànsit de les persones i en el seu cas, procedir a la seva 
eliminació o substitució.

Revisar, dissenyar  i coŀlocar de nou tots aquells elements que  dificultin 
el trànsit de les persones per les voreres (senyals informatius, de circulació, 
etc) substituint-los, si és necessari, per altres elements més pràctics. 

Tapar els escocells de l’arbrat amb algun altre material més idoni i més 
practicable que les reixes actuals, tipus de paviments de cautxú o resina. 
Aquesta actuació millorarà la circulació a les voreres evitant els escocells i al 
mateix temps impedirà, tant el creixement de males herbes al seu voltant com 
l’acumulació de brutícia. 

Aquesta moció es va aprovar per unanimitat del presents al Ple

Passats set mesos, pràcticament no hi ha res fet. Se’ns respon aportant un 
informe de les zones revisades i dels defectes detectats. Entenem que durant 
set mesos hi ha temps suficient per haver realitzat més millores, pel fet de 
que algunes d’elles són de fàcil aplicació.

Adjuntem fotografies on es poden detectar alguns d’aquets elements i la poca 
dificultat que comporta la seva reparació o adequació.

ALTRES MOCIONS DE CAIRE MÉS GENÈRIC
Rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central respecte al 
M.H. President de la Generalitat 
Joaquim Torra i l’Eurodiputat 
Oriol Junqueras.

Recolzada per JuntsxGuissona i 
Primàries i aprovada per majoria 
absoluta del Ple.

Commemoració del dia 
internacional de les dones.

Aprovada per unanimitat del 
Ple.

Demanar la flexibilització de les 
regles fiscals amb la finalitat 
d’augmentar la capacitat 
pressupostària del món local . 

Aprovada per unanimitat del Ple.

Preguntes al Govern

Volem transmetre el nostre recolzament a totes aquelles persones que han patit o estan patint 
els efectes de la pandèmia. També agraim a tots els col·lectius i persones anònimes el seu esforç i 
dedicació durant aquesta crisi sanitària i social.  

Siguem solidaris, cuidem-nos entre tots i totes.

Recordeu: distància de seguretat, rentat de mans freqüent i mascareta, actualment és l’única 
Recepta


