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El Comitè de Prevenció de Parcs i Jardins i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona 
convoquen una roda de premsa per traslladar la petició que Barcelona esdevingui la primera gran 
ciutat europea en prohibir la utilització del glifosat -recentment qualificat de “probable carcinogen” 
per l'OMS- en les tasques de jardineria que es desenvolupen a la ciutat.

Els delegats de prevenció presentaran també la denúncia adreçada a Inspecció de Treball davant la 
negativa de la direcció de Parcs i Jardins a facilitar-los la informació que demanden en relació a 
com, quan i amb quins productes es realitzen les aplicacions fitosanitàries a Barcelona, tal i com 
exigeix la normativa en matèria de prevenció. Així mateix, també ho faran amb la denúncia 
interposada davant de la Direcció d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya 
per l'incompliment del protocol de preavís i senyalització a la ciutadania de l'aplicació de productes 
fitosanitaris. 

Cos del text

El passat dia XX de març es feia pública la notícia que l'Agència Internacional d'Investigació sobre 
el Càncer (IARC), organisme adscrit a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), havia decidit 
incloure el glifosat a la llista de “probables carcinògens” -segona categoria de major risc potencial 
sobre un total de 4 nivells-  arran de les conclusions d'un estudi desenvolupat per científics d'11 
països a partir de dades recollides a Canadà, Suècia i els EUA.  Aquesta és, doncs, la primera 
vegada que l'OMS admet la perillositat d'aquest principi actiu desenvolupat per la multinacional 
nord-americana Monsanto l'any 1969 i que actualment podem trobar en centenars de productes de 
jardineria, incloent-hi el popular RoudUp, l'herbicida més utilitzat del món. 

Sobre els risc del glifosat i, particularment, de l'exposició al RoundUp, l'OMS ha trigat dècades a 
pronunciar-se malgrat el col·lectiu mèdic, científic i ecologista fa molt de temps que alerta sobre la 
vinculació entre aquest principi actiu i greus problemes de salut com ara disfuncions hormonals, 
problemes renals, diverses formes de càncer i una major ràtio de parts prematurs en poblacions 
exposades a productes herbicides que contenen la creació de Monsanto.

Proscriure el glifosat i preavisar la població

El Comitè de Prevenció de Parcs i Jardins, com ja va fer anteriorment en col·laboració amb l'entitat 
Som lo que Sembrem i la CUP de Barcelona, presentarà en roda de premsa la seva petició formal a 
l'Ajuntament de la ciutat de prohibició immediata de la utilització de l'herbicida glifosat en 
compliment del principi de precaució que ha de prevaldre per sobre de qualsevol altra consideració 



davant l'evidència científica de risc per a la salut de les persones que desenvolupen tasques de 
manteniment i jardineria, així com el conjunt de la ciutadania.

El Comitè també demanarà que es compleixi l'obligació per part de l'autoritat municipal d'avisar el 
veïnatge de les zones urbanes on es realitzaran aplicacions fitosanitàries amb un mínim de 8 dies 
d'antelació, tal i com prescriu la legislació vigent, amb especial cura d'aquelles persones amb 
problemes de salut derivats de la sensibilitat a productes químics. Malgrat la normativa inclou 
l'obligació d'acomplir l'esmentat protocol d'avís i senyalització, el Comitè constata que aquest 
sovint no es respecta, posant en risc la salut de la població exposada als productes emprats en aquest
tipus d'operativa.  

Informació al Comitè de Prevenció

El capítol d'incompliments no només inclou l'erràtica i insuficient política d'avís i senyalització a la 
població de les àrees sotmeses a aplicacions de productes fitosanitaris sinó que també abasta 
l'obligació d'informar adequada i suficientment als i les delegades de prevenció sobre dates, llocs i 
productes que s'utilitzaran en aquests tipus d'operacions per tal que puguin vetllar, com és la seva 
obligació i dret, per la salut de les persones que hi participen i s'encarreguen de l'aplicació d'uns 
productes potencialment perillosos per a la salut. En aquest sentit, tal i com s'informarà en la roda 
de premsa, el Comitè ha interposat una denúncia davant Inspecció de Treball per la manca 
d'informació i transparència que, malgrat les nombroses peticions en aquest sentit adreçades a Parcs
i Jardins, els impedeix certificar que les aplicacions que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona es 
realitzen sense risc per a la salut de la població i del personal de les Brigades Municipals i de les 
contractes que es fan càrrec.

Compromís de l'Ajuntament

Amb aquesta roda de premsa, el professionals de la jardineria municipal i la ciutadania 
-representada per la FAVB- demanaran l'Ajuntament i als candidats i candidates que aspiren a 
ocupar l'alcaldia en les properes  eleccions del 24 de Maig un compromís ferm i real  amb un nou 
model de jardineria pública a la ciutat de Barcelona que desterri l'ús de productes químics perillosos
per a la salut de les persones com el glifosat i es fonamenti exclusivament en criteris de 
sostenibilitat. En aquest sentit, la FAVB i el Comitè de Prevenció insten totes les candidatures 
municipals a posicionar-se públicament respecte aquesta qüestió i apostar per l'objectiu de substituir
els plaguicides de síntesi que s’utilitzen actualment per altres tècniques de lluita biològica 
respectuoses amb el medi i la salut de les persones, tal i com ja han fet, per exemple, municipis com
ara Mataró. 

Resum peticions

1) Prohibició definitiva del glifosat, probable carcinogen segons l'OMS, als parcs, jardins i zones 
verdes de Barcelona   

2) Respecte per part de l'autoritat municipal i la direcció de Parcs i Jardins a l'obligació de preavisar
la població amb 8 dies d'antelació sobre la realització de tasques de cura i manteniment que 
incloguin la utilització d'herbicides i altres productes fitosanitaris.

3) Informació acurada i puntual als i les delegades de prevenció sobre tots els detalls relacionats 
amb la realització d'operacions per part del personal de Parcs i Jardins i empreses subcontractades 
on intervinguin productes fitosanitaris potencialment perillosos.



4) Compromís públic per part de l'alcaldia i les candidatures que concorren a les properes eleccions 
municipals per un model de jardineria pública fonamentada en criteris de sostenibilitat ambiental.


