
Moció del Grup Municipal de la CUP per una jardineria municipal ecològica

Atès que els espais verds municipals, parcs i jardins, tenen un funció clarament social ja que estan pensats en clau d'oci i recreació. El
manteniment de tots aquests espais, per tant, és una tasca troncal en el dia a dia de qualsevol ajuntament. Aquest manteniment, però,
es pot fer de múltiples maneres, des de l'ús intensiu de productes químics de síntesi (fertilitzants, herbicides, etc.) fins a una pràctica
de jardineria sostenible i/o ecològica.

Atès que el maneig sostenible i ecològic està guanyant terreny en molts ajuntaments, que han decidit no utilitzar herbicides amb
glifosat en el manteniment de parcs i jardins públics. Diferents estudis demostren que el glifosat i altres herbicides emprats tenen
efectes perjudicials sobre la salut i el medi ambient. Sense anar més lluny, el glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) com a probablement cancerigen per als humans.

Atès que la directiva per a un ús sostenible dels plaguicides (2009/128/CE), aprovada pel Parlament Europeu el 13 de gener de 2009,
té com a objectius la reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels plaguicides a la salut humana i el medi ambient, i el foment de l'ús
de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatives. En el capítol IV, articles 11 i 12, exposa que: 1 "Els
Estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per a la protecció del medi aquàtic i l’aigua potable i els
requisits necessaris d'higiene i salut pública i la biodiversitat, o els resultats de les avaluacions de risc permanents, han de vetllar
perquè es minimitzi o prohibeixi l'ús de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de les carreteres [ ...], en els espais
utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables, com els pares, jardins públics, camps d'esports i àrees d'esbarjo, recintes
escolars i camps de joc i els espais propers als centres d’assistència sanitària". Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial
Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que estableix el marc d’actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, i
que té com a objectiu la reducció deis riscos i els efectes de l'ús deis productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, i el
foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatives, com ara els mètodes no químics. Aquest Reial
Decret  preveu que les disposicions "són o s'entenen sense perjudici que l'Administració competent en cada cas pugui aplicar el
principi de cautela limitant o prohibint l'ús de productes fitosanitaris en zones o circumstancies específiques". 

Atès que diversos ajuntaments (entre ells el de Barcelona) i la Diputació de Barcelona ja han aprovat mocions  on es comprometen a
eliminar l’ús de productes agressius com el Glifosat i a iniciar els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria ecològica. 

Atès que diversos municipis, i molt especialment el de Malgrat de Mar, fa anys que desenvolupen models de jardineria sostenible que
limiten o eviten l’ús de productes nocius, afavoreixen la utilització de plantes adaptades al medi, i fan servir tècniques de jardineria
alternatives.  

Atès que considerem que cal anar més enllà de la prohibició d'herbicides tòxics i abandonar del tot la jardineria convencional i les
pràctiques associades a aquest tipus de maneig per avançar cap a una jardineria ecològica en un sentit integral. 

Per tot això, demanem l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria ecològica gestionada públicament amb criteris de
qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús d’agrotòxics, l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques excessives. 

Segon.- Que la transició cap a aquest model 100% ecològic en el manteniment dels parcs i jardins municipals finalitzi abans d’acabar
aquest mandat 2015-2019.

Tercer.- Que en un termini inferior a un any s’asseguri la formació necessària en jardineria ecològica als treballadors de la brigada
encarregats de desenvolupar les tasques de jardineria.

Quart.- Que quan s’elaborin els nous plecs de clàusules dels contractes de manteniment i neteja de places i espais verds, i en el cas
que no s’opti  per la  gestió directa del servei,  s’hi  incloguin condicions que comprometin els  contractistes a utilitzar  mètodes i
productes sostenibles i ecològics.  

Cinquè.- Que es facin campanyes de conscienciació dirigides a tota la població, i molt especialment als propietaris de jardins privats i
als professionals de la jardineria, amb l'objectiu de difondre la jardineria ecològica.  

Sisè.- Que, quan s’hagin de dissenyar nous parcs i jardins (o se n’hagin de renovar de ja existents), es requereixi un informe de
sostenibilitat per part de la unitat de Parcs i Jardins municipal. 

No obstant, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde                   GM de la CUP                    Manresa,  12 d’octubre del 2016 


