
Quin sector primari volem? 
  
Quan parlem del sector primari a Catalunya, Guissona és pàgina principal. El sector 
carni vertebra la vida de pràcticament tots els pagesos i habitants del municipi i 
rodalia. Granges de porcs, vedells i pollastres omplen el nostre paisatge i la pràctica 
totalitat dels cultius agrícoles es destinen a la producció de pinso per a aquests 
animals. 
 
Aquesta especialització ens porta a uniformitzar cada vegada més el nostre entorn. 
Camps més grans amb menys marges i menys biodiversitat. També comporta la 
contaminació de les aigües freàtiques per nitrats a causa de  les dejeccions ramaderes.  
 
Cada any es tiren tones d’agrotòxics als nostres camps que comporten infinitats de 
malalties presents i futures degudes a la ignorància (o a la voluntat d’amagar) dels 
efectes que poden causar. Però aquest sistema de producció també presenta greus 
problemes socials i ambientals en molts punts del planeta, desforestació de boscos, 
expulsió de pobles de les seves terres, destrucció de mercats locals i un llarg etcètera. 
 
Des de la CUP nacional sempre s’ha demanat una revisió del sector primari, enfocant-
lo a augmentar la sobirania alimentaria del nostre país tot dignificant la feina del sector 
primari. Però no només això, també som conscients que vivim en un sistema on tot 
està interrelacionat, per tant al mateix temps que treballem per aquesta sobirania 
alimentària també hem de treballar per a produir aliments més sans i evitant tota 
explotació i maltractament de la resta d'éssers vius, aquí i a l’altra banda del planeta.  
 
I com a CUP Guissona demanem al nostre ajuntament que faci polítiques per a avançar 
en aquesta línia. Tot producte del sector primari consumit per ens públics al municipi 
hauria de provenir del petit comerç local, ser lliure d’agrotòxics i pagar un preu just als 
seus productors. Deixar de ser un braç polític de l’agroindústria i incentivar als pagesos 
a emprendre camins més respectuosos amb la vida.  
 
Treballem plegats per a començar a construir l’estat que desitgem tots, amb la vida al 
centre. 
 
 

 


