
Comissió d'amiant AV Prosperitat

La Comissió d’Amiant de l’AV Prosperitat es va constituir formalment l’últim 
trimestre de 2019 amb l’objectiu de divulgar la problemàtica de la perillositat de 
l’amiant al nostre barri i, reclamar la seva retirada tant dels edificis públics com 
particulars. Forma part estable de la Comissió Contra l’Amiant de la FAVB i de 
l’Associació de Jubilats de Macosa-Alstom afectats per l’Amiant.

Pel que fa als edificis públics i amb l’objectiu de reclamar la retirada i 
substitució de les teulades i altres elements d’amiant del CEIP Prosperitat i 
l’Institut Galileo Galilei la comissió va establir una relació amb l’AMPA de la 
escola Prosperitat i amb la taula Oberta de Trinitat Nova, ja que tant l’escola 
com l’institut Galileu Galilei comparteixen alumnat dels dos barris. També s’ha 
mantingut contacte, més esporàdic, amb la direcció de l’escola Prosperitat.

La reclamació de la seva retirada ha estat tant al Districte de Nou Barris com al 
Consorci d’Educació (Ajuntament i Generalitat) per la seva responsabilitat 
específica compartida.

A principis de febrer de 2021 l’Ajuntament va donar a conèixer un acord polític 
al districte per la retirada de l’amiant i substitució de les teulades que s’ha 
realitzat a l’estiu de 2021. Des de la Comissió es va reclamar que es constituís 
una comissió de seguiment de les obres, amb la participació de veïnes i veïns 
dels entorns dels centres educatius, AMPA i la Comissió de l’AV, amb el 
Districte, el Consorci i l’empresa encarregada de les obres. Aquestes reunions 
es varen realitzar a principis de l’estiu amb l’inici de les obres.

Pel que respecta a l’amiant domèstic, la comissió va elaborar i editar un full 
informatiu (“Elements a considerar pels veïns i veïnes en les obres de retirada 
de Fibrociment –Uralita-“). Aquest full s’ha repartit principalment a 
administracions de finques, gestories i tallers de rehabilitacions del barri. Cal dir
que en general ha tingut molt bona acollida. Degut a què el problema de la 
uralita és general, es va proposar i acordar a la Coordinadora d’AV i Entitats de 
Nou Barris que aquest full informatiu fos assumit per les diferents associacions 
per a la seva difusió als diferents barris del districte.

A nivell divulgatiu, la comissió va impulsar una xerrada informativa que es va 
realitzar el 7 d’abril de 2001. Aquesta xerrada es va realitzar a nivell de districte
en col·laboració amb la Coordinadora d’AV i Entitats de Nou Barris.
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