
Per	  què	  l'equip	  de	  govern	  no	  vota	  a	  favor	  d’abandonar	  el	  Glifosat?	  
	  
A	  l'últim	  ple	  de	  l'Ajuntament	  de	  Manlleu	  l'equip	  de	  govern	  va	  tombar	  la	  moció	  per	  
abandonar	  el	  Glifosat	  i	  anar	  cap	  a	  una	  jardineria	  més	  ecològica.	  El	  Glifosat	  és	  un	  
herbicida	  que	  pot	  perjudicar	  la	  salut	  de	  les	  persones	  i	  el	  medi	  ambient.	  Quan	  veig	  
això	  em	  pregunto,	  què	  és	  el	  més	  important	  per	  l'equip	  de	  govern	  de	  l'Ajuntament?	  
Si	  ens	  refiem	  del	  que	  ens	  diuen,	  el	  més	  important	  per	  a	  ells	  són	  les	  persones.	  Ara	  
bé,	  és	  complicat	  entendre	  això	  quan,	  per	  exemple,	  el	  que	  els	  preocupa	  en	  el	  
redactat	  del	  nou	  POUM	  és	  la	  mobilitat	  dels	  cotxes,	  les	  zones	  industrials...;	  si	  
realment	  creuen	  que	  el	  més	  important	  són	  les	  persones	  els	  desplaçaments	  a	  peu	  
haurien	  de	  ser	  la	  base	  de	  partida	  de	  tota	  la	  resta	  de	  mobilitat	  (cotxes,	  autobusos,	  
bicicletes...).	  Però	  no,	  l'Ajuntament	  el	  que	  fa	  és	  connexions	  pels	  vehicles,	  tant	  
turismes	  com	  de	  gran	  tonatge,	  i	  les	  persones	  ja	  caminaran	  o	  passejaran	  per	  l'espai	  
que	  resti.	  
	  
També	  és	  complicat	  entendre	  que	  el	  més	  important	  per	  a	  ells	  són	  les	  persones	  
quan	  veig	  que	  no	  aproven	  la	  moció	  del	  Glifosat.	  Si	  ens	  creiem	  allò	  que	  diu	  la	  
regidora,	  ja	  fa	  setmanes	  que	  no	  utilitzen	  Glifosat	  i	  estan	  provant	  l'àcid	  acètic	  com	  a	  
herbicida.	  També	  va	  semblar	  que	  afirmava	  que	  la	  brigada	  ja	  treballa	  cap	  una	  
jardineria	  ecològica.	  Però	  ella	  hi	  veia	  un	  problema	  al	  text	  de	  la	  moció:	  els	  tempos.	  
És	  clar	  que	  no	  s'ho	  devia	  llegir	  gaire	  bé	  perquè	  no	  els	  va	  entendre.	  Per	  tant,	  si	  l'únic	  
problema	  són	  els	  tempos,	  per	  què	  no	  van	  votar	  a	  favor	  de	  la	  moció?	  
	  
L’experiència	  ens	  diu	  que	  la	  jugada	  sempre	  és	  la	  mateixa:	  retireu	  la	  moció,	  
treballem-‐la	  i	  la	  tornem	  a	  presentar.	  La	  realitat	  és	  que	  un	  cop	  retirada	  no	  tenen	  
voluntat	  per	  treballar-‐ho.	  Com	  a	  exemple,	  ja	  fa	  temps	  ens	  van	  tombar	  la	  moció	  de	  
la	  Ordenança	  de	  Civisme,	  en	  el	  mateix	  ple	  van	  deixar	  palès	  que	  ho	  volien	  treballar	  i	  
tirar	  endavant,	  però	  la	  realitat	  fins	  a	  dia	  d'avui	  després	  d'insistir	  per	  trobar-‐nos	  
són	  dues	  reunions	  amb	  molt	  poc	  contingut	  i	  res	  més.	  Esperem	  que	  amb	  un	  tema	  de	  
salut	  pública	  com	  és	  el	  de	  l'herbicida	  Glifosat	  l'Ajuntament	  no	  el	  torni	  a	  aplicar	  als	  
carrers	  i	  places	  de	  Manlleu,	  i	  que	  treballi	  per	  practicar	  una	  jardineria	  més	  
ecològica.	  
	  
Tamia	  Maestre	  Gutiérrez	  -‐	  Militant	  de	  la	  CUP	  Manlleu	  


