
 

 

 

 

 

 

Reconeixements Veïnals 2017 

Nom AV: ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE BADIA DEL VALLÈS 

Contacte : JOAQUIN NOGUES: badiaavv@telefonica.net 937184422 

(662511014) 

CATEGORIA: LLuita 

NOM DEL PROJECTE : 

A BADIA DEL VALLÈS NO VOLEM AMIANT 

DESCRIPCIÓ : 

Des de fa mesos l’AV hem organitzat la comissió per la retirada de 

l’Aminat, en la participen veïns, l’AV, tècnics i responsables polítics 

a nivell municipal amb els següents objectius:  Informar a la 

ciutadania sobre la naturalesa de l’amiant. Els riscos i les formes en 

que ho trobem entre nosaltres i el rics que suposa per a la nostra 

salut i la manera correcta per fer la seva retirada i l’enviament a les 

plantes de tractament. Realitzar el seguiment i que es faci a nivell 

municipal dintre del Pla Director per la retirada de l’amiant. Impulsar 

la retirada de l’amiant a tots els edificis del municipi (privats i 

públics) sense cost per als veïns. Per això cal la implicació de les 

diferents institucions. Des de la seva creació la Comissió ha 

impulsat i fiscalitzat el desenvolupament del primer protocol en la 

detenció d’elements de l’amiant per la seva classificació i retirada. 

Tanmateix hem traslladat el tema a l’Agencia Catalana de 

l’Habitatge, i al Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya, amb la intenció de buscar complicitats que possibilitin la 



retirada de l’amiant sense cost pels veïns i veïnes amb la creació 

d’un Pla d’Ocupació que serveixi per formar treballadors en aquest 

sector econòmic. Últimament la Comissió ha impulsat la campanya 

“A Badia no volem amiant”, que consisteix en penjar banderoles a 

les zones visibles dels habitatges (balcons, etc.)    

 

ENTITATS COL·LABORADORES: 

Data d’inici: 17/11/2015 

 

PERSONES BENEFICIÀRIES : 14.000 habitants 

OBJECTIUS : Retirar el amiant de los bloques de Badia 

ACTUACIONS: 

Contractar empreses autoritzades i formació de persones a l’atur per 

especialitzar-se  en la retirada i el tractament d’aquest mortal producte.  

QUÈ HEU ACONSEGUIT? : 

Salud i qualitat de Vida en la població de Badia del Vallès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


