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Erradicació de l’amiant de Catalunya
L’amiant mata. Segons l’OMS és un cancerigen
de grau 1. A Espanya va ser declarat il·legal per al
seu ús, producció i comercialització el 2002, i la
Unió Europea insta els governs dels països membres (Resolució 2013 i predictiva 2015) a erradicar
l’amiant l’any 2028 de les instal·lacions públiques
o d’alta concurrència i tot l’amiant el 2032.
Davant d’aquesta situació i per iniciativa i impuls de Jubilats de Macosa-Alstom afectats pel
amiant, l’Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
va aprovar a l’abril del 2019 un Pla d’acció para
erradicar tots els materials que tinguin amiant en
les 36 municipis metropolitans i mesos més tard,
el 22 d’octubre, el Govern de la Generalitat va
aprovar l’Acord GOV/149/2019 per a l’erradicació
de l’amiant de Catalunya. Per complir amb aquest
objectiu es crea la CEAC (Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya) i la comissió
Desamiant-Cat. Des del mes de gener de l’any
2020 aquestes comissions estan treballant per
organitzar el desamiantat de Catalunya de forma
segura, garantint la salut dels treballadors, la salut
pública i seguint el calendari de la Unió Europea.
Davant d’aquesta situació, des de la FAVB i a
través de la Comissió de Medi Ambient vam decidir impulsar i donar suport activament a les iniciatives dels Jubilats de Macosa-Alstom afectats pel
amiant i vam crear la Comissió Contra l’Amiant
de la FAVB.
Des d’aquesta comissió hem donat suport i
impulsat totes les iniciatives que a Barcelona
garanteixin el desamiantat de tot el material
que contingui amiant, tal com insta la UE, i que
es faci garantint que no hi hagi dispersió de les
fibres d’amiant en l’ambient, fibres que tenen una
gran capacitat de provocar diferents tipus de càncer, fibres que poden matar, que han matat milions
de persones al llarg de la història i que si no es
retiren de les nostres instal·lacions seguiran desprenent-se en el medi ambient amb el consegüent
risc per a la salut dels ciutadans.
Però aquesta dinàmica que ha posat en marxa l’administració no està al marge, tot al contrari,
de la pressió de la ciutadania que està denunciant les greus repercussions sanitàries que provoca la dispersió de fibres d’amiant en l’ambient
aconseguint en alguns casos imposar mesures
adequades per la seva erradicació. Una munió de
conflictes que van des de l’àmbit laboral, com és
la lluita dels treballadors del metro, a l’àmbit veï-

nal com els que s’han donat en el cinema Urgell,
tallers Sagrera, pàrquing Sagrera, benzinera Maresma, fàbrica Maresma, Mercat de L’Abaceria... i
en l’àmbit dels equipaments escolars (en els districtes de l’Eixample, Nou barris, Sant Martí i Sant
Andreu). També el veïnat organitzat ha reaccionat
per demanar el desamiantat de grans superfícies
contaminades com és el cas del Turó de la Rovira.
El moviment veïnal constata que les bones intencions, inclús els acords del Parlament de Catalunya que fa anys ordenava la retirada d’aquests
elements de les escoles, continuen sense complir-se. Tenim infants exposats, equipaments i
hospitals malalts, treballadors sense revisions mèdiques a les quals hi tenen dret...Un desastre.
Hem d’exigir:
1. Potenciar la participació de totes les administracions catalanes (ajuntaments, diputacions, etc.)
a les comissions CEAC i Desamiant-Cat per tal de
poder obtenir un ordenament jurídic que garanteixi
l’erradicació de l’aminat conforme a les directrius i
terminis que observa la Unió Europea.
2. L’Ajuntament i la Generalitat avui han d’assumir la responsabilitat de controlar i fer complir
que el desamiantat es faci amb mesures estrictes
de seguretat, que impedeixin la dispersió de fibres
d’amiant en l’ambient. No s’ha d’autoritzar cap
desamiantat sense un pla de treball que garanteixi
la salut dels treballadors i la salut pública.
3. Amb caràcter prioritari i urgent volem cens
d’escoles amb amiant a Barcelona i calendari de
retirada.
4. Fer amb caràcter prioritari i urgent revisions
mèdiques pertinents a tots els antics treballadors
afectats per l’amiant.
5. Tenir recursos per a la investigació de les
malalties que provoca l’amiant, especialment el
mesotelioma.
6. Que l’Ajuntament de Barcelona obri canals
d’informació i consulta perquè la ciutadania conegui els seus drets i la manera adequada a procedir
en cada cas.
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