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Opinió convidada

Amiant, la contaminació 
silenciosa

Ens agradaria convidar als veins i veines de Gràcia 
a obrir l’ordinador i fer servir l’eina Google Maps 
per mirar la Vila per satèl·lit. Veureu com molts 
dels terrats dels edifi cis son de color gris amb rat-
lles regulars. Aquests terrats son d’uralita feta amb 

amiant. 
El procés de desamiantació del mercat de l’Abaceria ha 

tornat a posar a l’agenda un tema polèmic; de quina ma-
nera procedim a eliminar totes les construccions d’uralita 
(terrats majoritàriament) que poc a poc es van degradant. 
La presència d’amiant és un greu risc per la nostra salut i 
malauradament és un problema que encara no tenim re-
solt. L’amiant a Gràcia és ben present. 

L’amiant a l'Estat Espanyol va ser declarat il·legal per 
al seu ús, producció i comercialització l’any 2002. La Unió 
Europea va aprovar en el 2013 un seguit de resolucions i el 
2015 una directiva que preveu per l'any 2028 l'eradicació de 
l'amiant en tots espais públics i l’obligació d’eliminar tot 
l’amiant l'any 2032.

Actualment la llei obliga a substituir els elements d'ura-
lita un cop aquests arribin a la fi  de la seva vida útil i tots 
els que pateixin algun tipus de desperfecte. L’Ajuntament i 
la Generalitat han d’assumir la responsabilitat de contro-
lar i fer complir el desamiantat i que es faci amb les mesu-
res estrictes de seguretat per evitar la dispersió de les se-
ves fi bres a l’ambient, fet que provocaria un greu risc per 
la salut de les persones de l’entorn. Això vol dir que cap 
desamiantat no es pot realitzar sense un pla de treball que 
eviti qualsevol risc de contaminació a l'entorn i garanteixi 
la seguretat de les persones.

Volem que aquest procés es posi ja en marxa a Gràcia i 
volem que els veïns i veïnes hi puguem participar com part 
activa. Volem que el Districte de Gràcia posi a l'abast de 
tota la ciutadania la informació i les eines que fan possible 
la nostra participació. Per fer-ho possible necessitem que 
posi al nostre abast i faci públic:
• L'inventari de totes les instal·lacions públiques i priva-

des que contenen amiant.
• Les eines de participació que permetin completar l'in-

ventari amb els espais que el veïnat vagi detectant que 
contenen amiant.

• Els canals d’informació i consulta perquè la ciutada-
nia coneguem els nostres drets i la manera adequada de 
procedir si ens sentim afectades.

• Informació pública de cada una de les llicències de les 
obres de desamiantació perquè durant tot els procés si-
gui possible el nostre seguiment i control de les norma-
tives de seguretat.

• Informació detallada i clara de les ajudes tècniques i 
econòmiques que la Comissió Europea, la Generalitat i 
l'Ajuntament posen a la nostra disposició per la retirada 
de l'amiant.
La nostra implicació és bàsica, sols amb un seguiment 

acurat de la ciutadania podrem garantir que aquests pro-
cessos es realitzin amb seguretat.

Per coordinar tot l’esforç de desamiantat necessitem la 
fi gura d’un tècnic especialitzat del districte que faci la in-
terlocució amb el veïnat i sigui referent quan hi hagi dub-
tes amb qualsevol actuació a la Vila. 

Si vols més informació o participar activament en 
aquest procés pots contactar amb nosaltres, o directament 
amb: 
Plataforma d'afectats per l'amiant del mercat de l’Abace-
ria: afectats.abaceria@gmail.com
Grup de treball de l’amiant de la Federació d'Associa-
cions de Veïns de Barcelona: info@noalamiant.org•

Associació Veïnal Vila de Gràcia [info@avgracia.cat]
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de desamiantat necessitem la fi gura 
d'un tècnic especialitzat del districte
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La Programació Neuro Lingüística 
(PNL), estudis universitaris als EUA 
i aquí un màster privat de 3 anys 

ha demostrat, conjuntament amb la 
Universitat de Psicologia de Palo Alto a 
Califòrnia, que la nostra ment s’educa i 
canvia majoritàriament a través del que 
es diu i escolta en el seu dia a dia. La ca-
pacitat auditiva de les persones educa i 
transforma en més alt grau el cervell que 
qualsevol altre sentit. Canviar l’incons-
cient és possible, a través de tot el que 
ens diem i fem a través del conscient. Per 
tant canviar la nostra percepció de com 
som i com aconseguirem allò que desit-
gem, seria bo explicar-nos-ho oralment, 
o sigui en veu alta, perquè el nostre cer-

vell senti missatges propis en positiu. 
Entenem que hem de parlar-nos bé per 
estar més satisfets i augmentar la nostra 
autoestima. Rodejar-nos de persones que 
regalin les orelles i ens impulsin les nos-
tres idees, que creguin en nosaltres per 
poder integrar-ho al conscient i després a 
l’inconscient. Així la nostra vida millora-
rà, ja que ens estimarem més i millor, po-
drem creure en nosaltres per emprendre 
qualsevol projecte i alhora ser més efec-
tius a la nostra vida. “La vida no és com 
és”, sinó que “la vida és com me l’explico”, 
us ho ben asseguro. Per on començar? 
Per deixar de queixar-nos, per deixar de 
parlar-nos en negatiu de tot allò que fem. 
Buscar sempre la mateixa oració en posi-
tiu. Proveu-ho, el canvi es abismal. 

Si aconseguiu aquest primer pas, co-
mençareu una transformació important. 
Emprendreu el camí per distingir i detec-
tar els fets bons de la vida, de les perso-
nes, de vosaltres mateixos, i començareu 
a creure en vosaltres. Qui millor que vo-
saltres mateixos per mimar-vos i valorar-
vos impulsant la vostra vida en aquesta 
escena que és la vida?•

Parla't bé

"La vida no és com 
és", sinó que "la vida 
és com me l'explico", 
us ho ben asseguro

Àlex Gutiérrez Pascual


