PER UNA CATALUNYA SENSE AMIANT

Honorable Sr. President de la Generalitat de Catalunya

El Parlament Europeu, en el punt 37 (copiem textualment) d’un informe publicat el 2013 reconeix diverses
malalties produïdes per l'AMIANT. Moltes són originades per fibres de diferents grandàries en suspensió en
l'aire que respirem i altres per fibres ingerides que arriben per conduccions d'aigua potable.
37. Hace hincapié en que todos los 1ibre de enfermedades 1ibres1s1des con el amianto, como el 1ibres de
pulmón y el mesotelioma pleural —1ibres1s por la inhalación de 1ibres de amianto en suspensión en el aire,
lo suficientemente finas como para alcanzar los alvéolos y lo suficientemente largas como para superar el
tamaño de los macrófagos, así como distintos 1ibre de 1ibres provocados no solo por la inhalación de 1ibres
en suspensión 1ibr también por la ingestión de agua procedente de tuberías de amianto y contaminada con
dichas 1ibres—, han sido reconocidas como un riesgo para la salud y pueden tardar varios decenios, en
algunos casos más de cuarenta años, en manifestarse.
El Parlament Europeu ha aprovat el 2013 un seguit de resolucions relatives a l'AMIANT i la Directiva 2015, on
es preveu entre altres l'eradicació de l'amiant de tots els països de la UE, dels espais públics i també dels
espais d'afluència publica per a l'any 2028. Això vol dir escoles, poliesportius, hospitals, mercats, pàrquings,
tallers, canalitzacions d'aigua, etc. També palaus públics, seus del govern i seus d'altres corporacions.
A Catalunya es van importar centenars de tones d'amiant. Es va utilitzar l'amiant en més de 3.000 productes.
El 95% de l'amiant es va utilitzar en la construcció, principalment en forma de fibrociment, però també es van
fer pintures, llosetes, projectats, calorifugats... que van entrar a formar part de parets i falsos sostres, i va ser
utilitzat per recobrir estructures metàl·liques.
Encara queden milions de tones, principalment de fibrociment, instal·lades arreu de Catalunya. Visible i ocult.
Hi ha centenars d'escoles i hospitals amb amiant en alguna o diverses de les seves aplicacions, hi ha amiant
en mercats públics, alguns de renom internacional i de gran afluència turística. També hi ha centenars
d'edificis privats que en tenen. Alguns són naus industrials i molts són habitatges i edificis d'oficines.
A Catalunya no hi ha cap laboratori homologat per mesurar i comptar fibres curtes i fines d'amiant
(microscòpia electrònica). En aquest cas, s'ha adoptat la legislació espanyola, molt més laxa.
"Si el desamiantado progresivo no comienza a realizarse ya, al final nos encontraremos con una situación
inmanejable, en la que la magnitud de la tarea a realizar, con la necesaria diligencia, desbordará las
capacidades de ejecución, y, sobre todo, de control por parte de las autoridades.
De totes maneres, cal assegurar-se que l'amiant que es retira és tot l'amiant existent. Per això abans cal
disposar de tècnics qualificats en la identificació i un full de ruta a seguir en funció de l'amiant avaluat.
Cal recordar que la Comissió europea preveu ajudes tècniques i econòmiques per a la retirada i inertització
de tota mena d'amiant.
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Honorable President de la Generalitat:
Exigim que a Catalunya, en matèria d'AMIANT, s'adoptin totes les resolucions del 2013 i la Directiva
del 2015 del Parlament Europeu.
Cal que Catalunya disposi com més aviat millor del Llibre Blanc de l'Amiant per dissenyar les millors
estratègies a curt i mig termini per eradicar tot l'amiant visible i ocult:
-1r, la seva eliminació de tots els edificis i instal·lacions que depenguin de la Generalitat.
-2n, crear una comissió de funcionaris experts en amiant i tècnics independents per reformar els actuals
requisits legals que s'apliquen respecte a la problemàtica de l'amiant.
S'ha de preveure un règim sancionador, s'han d'habilitar subvencions dels treballs i mesures de reparació a
les persones afectades per les conseqüències de l'amiant.
Així mateix, preguem al govern de Catalunya que insti el govern espanyol a la urgent necessitat de crear les
lleis que calgui per afrontar aquesta tasca.
Igualment preguem que es reclami a Espanya i la Unió Europea tots els ajuts tècnics i econòmics necessaris
per complir aquesta tasca, com més aviat millor i sempre dins de les dates establertes.

Barcelona, 14-03-2019

Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona

Jubilats de Macosa-Alstom
Afectats per l’amiant

Ana Menéndez
Presidenta de la FAVB
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