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Consell de Barri de la Sagrada Família 

Barcelona, 27 de novembre de 2019 

 

 

OBJECTE:  

 

Posar en coneixement del barri la presència de cobertes de fibrociment amb 

risc de despreniment de fibres d’amiant en àrea escolar i formular preguntes 

sobre l’estat de la qüestió. 

 

SITUACIÓ I ANTECEDENTS: 

 

Les escoles 9 Graons, Gaia, Encants i L. Serrano, denunciem la presencia de cobertes de 

fibrociment , amb possible despreniment de fibres d’amiant,  en 3 emplaçaments al tocar de 

les nostres Escoles, dos d’ells adjacents als centres. 

L’Escola dels Encants porta des de l’any 2011 denunciant aquests fets. 

 

Arran d’un escrit conjunt (febrer de 2019) adreçat per les escoles Gaia, Encants  i L. Serrano 

al Districte, al Consorci d’Educació de Barcelona i a l’Agència de Salut, es va encarregar un 

estudi d’una de les cobertes en qüestió localitzada entre el solar on s’ubica l’escola Leonor 

Serrano i l’escola Gaia, al tocar dels seus edificis i en contacte directe amb els patis escolars. 

El dia 25/10 vam rebre presentació pública dels resultats de l’informe realitzat sobre de 

l’estudi fet l’11 de juliol de 2019 per l’empresa ACM 2020, (Lluis Mallart Casamajor director 

de l’empresa), a partir d’unes mostres agafades a les parets exteriors de la nau afectada.  

 

L’informe conclou que: “ analíticamente no se han detectado fibras de amianto en ninguna 

de las 10 muestras recogidas y posteriormente analizada”. A Tot i així el mateix tècnic a la 

reunió ens comunica que les proves realitzades no exclouen la presència de fibres a les 

cobertes esmentades ni l’empitjorament de la situació per endavant. 

 

Es recomana una intervenció d’urgència i la realització d’un monitoratge i seguiment de la 

situació, com a mínim de les 2 naus adjacents als centres escolars, fins que es dugui a terme 

la completa retirada de les teulades que representen el risc de contaminació. 

 

En la reunió del 25/10 el Districte es va comprometre a: 

- Realitzar una protecció i estabilització provisional de les plaques de fibrociment de 

la teulada entre Gaia i Leonor Serrano a base d’una aplicació d’una resina específica. 

L’actuació es preveu pel pont de la Purisima o màxim al Nadal. Aquesta actuació té 

una duració màxima de dos anys, sent l’objectiu final el desmuntatge de les teulades 

de fibrociment. 

- Abans de l’actuació, comunicar i consensuar amb els centres el protocol a seguir. 
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- Realitzar un monitoratge de l’estat de les teulades fins a l’execució de l’actuació 

esmentada i un monitoratge posterior de control. 

- Informar del calendari previst per el desmuntatge de la teulada en qüestió i de les 

altres localitzades a la vora dels centres. 

- Realitzar un mapeig de localització de les teulades de fibrociment a l’àrea de 

Glòries. 

 

A la data d’avui, 27/11/2019, no hem rebut cap notícia sobre l’estat de la qüestió i encara 

quedan molt dubtes per respondre. 

 

En data 07/11/2019 els representants de les tres escoles juntament amb els de l’escola 9 

Graons, membres de la Comissió mediambiental i educació de la FAVB, jubilats de Macosa 

Alstom i afectats per l’amiant del cinema Urgell, van participar a una reunió convocada per 

la AAVV Sagrada Familia.  

 

Les accions consensuades en aquella reunió van ser els següents: 

- Fer un document conjunt de les AFAs de les 4 escoles per entregar a l’administració 

per email i per registre, on demanem que volem fer un seguiment del pla de treball i 

del procés d’obra per l’aplicació de les resines a les teulades, que no es faci a 

dispersió a pressió i que no es manipulin les cobertes per la seva aplicació. Volem 

tenir un tècnic (Lluís Mallart) que autoritzi el pla de treball i faci el seguiment de 

l’obra, per confirmar que tot es fa sota criteris de prevenció de salut pública. (Es 

comenta que aquests criteris no estan homologats, però si l’informe recull una 

metodologia preventiva, s’ha de licitar i dur a terme sota els criteris convinguts). 

- Fer un segon document signat per les 4 AFAS, a entregar a l’administració, per  

 garantir el manteniment d’aquesta intervenció, amb la sol·licitud de fer proves de 

 superfície (no ambientals) cada X temps per controlar la possible presència d’amiant. 

 Aquest procés també el volem validat per un tècnic, com per exemple el Lluís Mallart 

- Seguir treballant de manera conjunta entre les 4 AFAs per pressionar l’administració 

 perquè RETIRI l’amiant el més aviat possible. Cal que entri als pressupostos i que 

s’executin mesures d’urgència, i per aconseguir això cal pressionar. 

- Instar a les direccions dels centres que contactin amb els tècnics de prevenció de 

riscos (si no ho han fet ja) per aconseguir un monitoratge de la seva jornada laboral 

que avalui el nivell d’exposició. També es pot fer extensiu a les empreses de l’espai 

de migdia de cada centre. 
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PREGUNTES: 

 

A partir d’aquests antecedents, exposem a l’atenció del Consell les següents preguntes: 

 

1. Des de quina data el Districte té coneixement de la possible presència d’amiant en 

les parcel·les adjacents a les escoles dels Encants, Gaia i Leonor Serrano? 

2. Existeix algun informe previ a la construcció de les escoles dels Encants i Leonor 

Serrano i a la col·locació dels mòduls provisionals de l’escola Gaia que certifiqui la 

presència de teulades de fibrociment i el conseqüent risc de contaminació?  

3. Existeix un mapeig detallat de la presència de teulades i elements de fibrociment al 

barri de la Sagrada Família? 

4. S’ha informat el Consell de Barri de la Sagrada Família i les entitats que en formen 

part dels resultats de l’informe realitzat per en Lluis Mallart? 

5. El mateix tècnic que va realitzar l’informe alerta de les seves limitacions al haver-se 

realitzat anàlisis a partir de mostres limitades i a la paret adjacent. A l’Estat Espanyol 

no existeix cap metodologia homologada de recollida de mostres sòlides. Existeix la 

Norma MTA/PI-010/A091, mètode de referència però no homologat, editada per 

l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT). Qui es fa càrrec de la 

realització d’una anàlisi ambiental i de superfície amb la metodologia adequada? 

6. Actualment no existeix a l’Estat Espanyol cap metodologia d’inspecció i diagnòstic 

d’amiant en edificis. Tot i així existeix una nota tècnica de prevenció a través de la 

que se’ns introdueix a la normativa francesa: NTP 708: Diagnòstic d’amiant en 

edificis (II): Norma NF X46-020 versió Agost de 2017 (AFNOR). Quin òrgan de 

l’administració pública es fa càrrec de superar el marc obsolet de la legislació 

espanyola en matèria de salut pública? Quin és actualment l’estat de la qüestió? 

7. Davant de la situació de cobertes de fibrociment en mal estat a l’entorn escolar i el 

risc que implica per la salut de la ciutadania i els infants, només els treballadors i 

treballadores tenen mecanismes legals per exigir prevenció i control de la salut. Qui 

és llavors el responsable de protegir la salut dels infants que són persones 

especialment vulnerables? Qui és el responsable de garantir el dret a tenir un entorn 

saludable per créixer? Quan té previst actuar aquest responsable? 

8. Davant de la creixent i justificada preocupació de les famílies d’infants escolaritzats 

en entorn de risc, quin càrrec de l’administració pública es fa responsable de no 

estar donant una resposta ràpida i valenta que no comprometi la salut pública de la 

ciutadania? 
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9. Perquè encara no s’ha presentat cap pla de treball en relació amb les Escoles dels 

Encants, Gaia i Leonor Serrano ni s’ha consensuat amb les respectives direccions cap 

calendari i protocol d’actuació tal i com s’havia acordat? 

10. L’administració proposa cobrir les teulades amb una resina Forest que té una durada 

de 1-2 anys apox. Aquest resina no és impermeable, quines són les conseqüències si 

plou? 

11. Qui es farà garant de que la retirada de les cobertes de fibrociment es faci sense cap 

risc per la població dels centres escolars, és a dir en període no lectiu? 

12. Qui es farà càrrec de redactar un pla d’evacuació per els centres per tal de poder dur 

a terme l’actuació de protecció? 

13. Donada la opinió del tècnic Mallart, com podem aconseguir  que, l’aplicació de les 

resines a les teulades no es faci a dispersió a pressió i que no es manipulin les 

cobertes per la seva aplicació? 

14. Com podem aconseguir que el tècnic (Lluís Mallart) sigui qui autoritzi el pla de treball 

i faci el seguiment de l’obra, per confirmar que tot es fa sota criteris de prevenció de 

salut pública? (Es comenta que aquests criteris no estan homologats, però si 

l’informe recull una metodologia preventiva, s’ha de licitar i dur a terme sota els 

criteris convinguts). 

15. Qui es fa responsable del manteniment d’aquesta intervenció, amb la sol·licitud de fer 

proves de superfície (no ambientals) a intervals regulars de temps per controlar la 

possible presència d’amiant?Quin tècnic de l’expertesa d’en Lluís Mallart, es farà 

responsable de validar el monitoratge? 

16. Qui es fa responsable de que l’actuació entri als pressupostos i que s’executin mesures 

d’urgència, així com que es tramiti el pla de treball amb caràcter d’urgència? 

17. Donat que no hi ha consens sobre l’eficàcia de la mesura proposada i tenint en 

compte els costos que suposa per les arques públiques, i tenint en compte els futurs 

plans de transformació de Glòries, perquè no es procedeix a la immediata retirada 

de les teulades sense passar per la seva estabilització provisional? 

18. Perquè, d’acord amb l’art. 156 de la LLei d’Urbanisme, l’administració pública no pot 

recórrer a l’ocupació directa dels solars i equipaments que comporten un risc 

evident i demostrat per la salut pública? 

19. En alguna ocasió la administració ha donat ajudes per desamiantar propietats 

privades. S’ha parlat amb els propietaris per plantejar-los questa possibilitat de 

desamiantar? 
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20. Quin calendari hi ha per el desamiantat de les altres cobertes afectades adjacents als 

centres escolars esmentats? 

21. Quan es posarà en coneixement de la ciutadania un mapeig rigorós de la presència 

de cobertes i elements de fibrociment al barri? 

22. Com podem aconseguir un monitoratge de la jornada laboral de les treballadores/rs 

per avaluar el risc del nivell d’exposició? 

23. Qui és responsable de revisar els protocols de les empreses dedicades al 

desamiantat, que siguin més rigorosos  i exigir una formació adequada a aquest 

professionals d’acord amb la normativa Europea actual? 

 

En representació de les escoles, signat per: 

 

 


