PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L’ALTRAVEU AL PROPER PLE MUNICIPAL
SOBRE LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DEL FIBROCIMENT A CASTELLAR DEL VALLÈS
La Organització Mundial de la Salud alerta del perill que suposa per a la salut la manipulació del fibrociment,
també anomenat uralita, doncs aquest producte pot causar greus malalties.
Cerdanyola ha estat un clar exemple del perill que suposa, però recentment ha generat també problemes a la
Unión Naval de Valencia o a Girona.
A la deixalleria de Castellar tan sols s’admet el fibrociment si va embolicat amb paper de film transparent.
La deixalleria de Sabadell, no admet aquest producte de cap manera, et remet a un telèfon 902 per que
pagant vinguin a recollir-lo.
A la deixalleria de Cerdanyola, que té un recinte especial per guardar aquest producte, l’admeten només si el
municipi d’on prové forma part de l’àrea metropolitana de Barcelona i si s’embolica fora de la deixalleria amb
un plàstic especial de color negre que et faciliten ells mateixos.
Bona part del fibrociment que trobem llençat pels entorns de Castellar podria ser abocat sense control per
que no s’admet sense embolicar a la deixalleria i no es facilita material per fer-ho. A més la manca
d’informació juga un paper important en l’abocament.
A Cerdanyola, per tal d’evitar aquests abocaments descontrolats s’està fent una prova pilot de recollida de
fibrociment a domicili. També han editat un catàleg de tots els elements que contenen amiant i com s’han de
tractar.

A proposta del grup municipal de L’Altraveu, a l’Ajuntament Ple es proposa l’adopció dels següents:
Acords:
Amb el termini màxim de 3 mesos, el.laborar un pla sobre les mesures a seguir per desfer-se d’aquest
producte a Castellar del Vallès
1. Assegurar la difussió a tota la ciutadania de la problemàtica d’aquest producte.
2. Habilitar la deixalleria per que disposi de tots els elements necessàris (màscares, guants,
bosses de plàstic adequades per l'embalatge...) per a que la gent que porta productes que
contenen amiant puguin embalar-ho amb seguretat.
3. Coordinar amb els pobles del nostre entorn la recollida i sensibilització.
4. Si s'escau que en el proper pressupost es reservi una partida per cobrir els costos que puguin
suposar aquesta proposta.

Tanmateix l’Ajuntament Ple ho decidirà.
Castellar del Vallès, 29 de setembre de 2009
Grup Municipal de l'Altraveu
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Regidora
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT

Xavi Arderius
Regidor

