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Ajuntament	  de	  Mataró	  

 
Pregunta del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP), per ser contestada al Ple, per l’acompliment 
dels acords de retirar dels parcs i jardins municipals 
l’herbicida tòxic Glifosat i substituir els agrotòxics per 
alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc 
 
El Ple municipal de 4 d’octubre de 2012 va aprovar per unanimitat la proposta de la CUP i Som 
lo que sembrem amb, entre d’altres, els acords següents: 
 
Primer.-  L’Ajuntament de Mataró retirarà de manera preventiva i immediata el Glifosat que 
ara apliquen els serveis municipals com a herbicida en espais urbans freqüentats per població 
sensible a la seva exposició, i substituirà aquesta pràctica per mitjans mecànics per desherbar o 
per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans i del medi ambient. 

 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró substituirà l’aplicació del Glifosat en àrees no freqüentades 
per la població en el termini d’un any, experimentant en aquest temps les millors pràctiques 
alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc. 
 
(…) 
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró continuarà explorant alternatives per minimitzar l’impacte 
sobre la salut de les persones i la contaminació ambiental, i es proposa l’objectiu de substituir 
els plaguicides de síntesi que s’utilitzen actualment per tècniques de lluita biològica 
respectuoses amb el medi. 
 
(…) 
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Mataró adopta el compromís d’informar, sensibilitzar i educar a la 
població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i el medi 
ambient. 
 
(…) 
 
Per portar a terme aquests compromisos és evident que cal formació dels tècnics i treballadors 
municipals en una jardineria que ha de fer la transició d’una jardineria convencional basada en 
l’ús d’agrotòxics nocius per a la salut i el medi ambient a una jardineria sostenible, adaptada al 
medi, amb un ús racional dels recursos i respectuosa amb la salut dels ciutadans. 
 
En la defensa de la moció presentada al ple d’octubre ja es va oferir, per part del portaveu de 
Som lo que sembrem, treballar per aconseguir un curs de formació a càrrec de l’Escola Agrària 
de Manresa, amb més de 25 anys d’experiència en l’agricultura ecològica. 
 
Aquest curs s’ha fet realitat, obert a tècnics municipals de tots els ajuntaments de Catalunya. 
Un curs de 50 hores i que té el vistiplau de la Conselleria d’Agricultura per reconèixer als tècnics 
la formació rebuda. 
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Just aprovat aquest curs, vam entrar aquest pla de formació al Registre Muncipal, es va 
informar directament a l’Alcalde de la ciutat i personalment als tècnics municipals. També hi 
havia el compromís verbal de la regidora Núria Calpe que els tècnics municipals de Mataró 
participarien en el curs. 
 
El dia 27 de febrer s’iniciava el curs a Manresa. Hi havia 20 places programades i es va ampliar, 
per l’èxit de la convocatòria, fins a 30 assistents: regidors, caps de servei, tècnics de jardineria 
formen l’alumnat. De l’Ajuntament de Mataró no hi havia assistit ningú ni ningú s’havia inscrit 
per assistir-hi. 
 
Amb sorpresa constatem el fet, en demanem explicacions i exigim que es corregeixi una 
situació contraria a la voluntat aprovada per unanimitat pel Ple d’aquest Ajuntament. 
 
Davant d’aquests fets, el grup municipal de la CUP fa les preguntes següents: 
 

1) Quants tècnics municipals de jardineria treballen actualment a l’Ajuntament de Mataró 
de forma directa o indirecta? 
 

2) Per quin motiu el dia d’inici del curs no s’havia inscrit ningú de l’Ajuntament de Mataró 
al curs de “Jardineria Municipal Sostenible” de l’Escola Agrària de Manresa adreçat 
especialment a tècnics municipals? 

 
3) Donat que és un curs que ofereix formació específica per donar compliment a l’objectiu 

de substituir els plaguicides de síntesi que s’utilitzen actualment per tècniques de lluita 
biològica respectuoses amb el medi, com és que no s’ha aprofitat aquesta ocasió? 

 
4) Hi ha prevista alguna mesura per aprofitar aquesta formació específica per part de 

l’Ajuntament de Mataró? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Xavier Safont-Tria i Ramon 
Portaveu del Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró 
 
Mataró, 4 de març de 2013 


