MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE BADIA EN COMÚ (BeC) A L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL
VALLÈS PER A L’INVENTARI I RETIRADA PROGRESSIVA DE L’AMIANT I LA MILLORA DELS
EQUIPAMENTS EDUCATIUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL
Fa més d’una dècada que disposem de dades suficients que demostren que l’exposició a
l’amiant i derivats és de les més nocives per la salut de totes les que existeixen.
L’amiant o absest és un mineral de gran durabilitat i reduït cost, format per fibres naturals amb
diferent composició química que va ser utilitzat de forma intensiva al sector de la construcció
fins la seva prohibició el 2002 a l’Estat espanyol.
En l’àmbit educatiu, l’exposició a aquest mineral pot afectar totes les persones que presten els
seus serveis en els centres educatius i també l’alumnat usuari dels propis centres. Hi ha
evidència de què, a causa de la neteja de les robes de treball impregnades de pols d’amiant,
també hi ha familiars afectats.
Segons dades de CCOO, només al Vallès Occidental, actualment, més de 30 centres educatius
públics presenten plaques de fibrociment o uralita als seus edificis (per exemple a l’Escola
Industrial de Sabadell, E. Roureda, E. Montessori, E. Agnès Armengol, EOI Terrassa, E.
Bonavista, INS Can Planas, INS Castellarnau o E. Pau Casals de Sabadell ).
Preocupa aquesta situació i els possibles problemes de salut en què a la llarga aquest fet pot
derivar.
Davant d’aquesta situació, és necessari demanar a la Generalitat un inventari de tots els
centres afectats i que es planifiqui la seva substitució. Segons CCOO, al ritme actual de
substitució, trigaríem més de 40 anys en retirar tot l’amiant dels centres educatius. Es fa
evident, doncs, la necessària cooperació i col·laboració institucional d’urgència en quant a
protecció de la salut pública dels ciutadans i ciutadanes.
Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal de Badia en Comú (BeC) proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer: Instar a la Generalitat de Catalunya a que, en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments, elabori un cens d’equipaments educatius públics amb risc
d’amiant del Vallès Occidental.
Segon: Instar a la Generalitat de Catalunya a planificar i calendaritzar el tractament i/o la
retirada de l’amiant dels equipaments educatius públics del Vallès Occidental.
Tercer: Instar a la Generalitat de Catalunya a elaborar un Pla de millora dels equipaments
educatius públics del Vallès Occidental.
Quart: Traslladar els presents acords a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, Ajuntaments del Vallès Occidental i a CCOO del Vallès
Occidental.
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