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EL CONSELL DE POBLE 

NEIX LA COORDINADORA VEÏNAL AL VALLÈS 

ULL, AMIANT ! 

Què és? 
L’amiant o Uralita o fibrociment com vulgarment el coneixem, és un 
mineral format per fibres que tenen propietats aïllants i ignífugues. 
Aquestes característiques, junt al seu baix preu, va fer que a la 
dècada dels 70 fos un dels materials més utilitzats a la construcció. 

On el podem trobar? 
Es va utilitzar per construir canonades, dipòsits, 
terrats, baixants, llars de foc, etc...  

Com afecta a la salut? 
No ha de representar cap problema per la nostra 
salut, excepte quan cal manipular-lo per la seva 
retirada, doncs al trencar-se, produeix una pols de fibres, que pot 
ser perillós a l’inhalar-se. 
La fàbrica de Cerdanyola del Vallès va tancar l’any 1997, però les 
conseqüències a l’exposició, encara són presents a totes les 
poblacions veïnes. 

No el manipuli, posis en mans d’un professional. 

El Consell de Poble és un òrgan de 

participació i consulta ciutadana en els 
ajuntaments i que algunes de les nostres 
poblacions tenen, com ara Barcelona, 
Sabadell, Granollers, Salt, Sant Cugat, etc..  
Exerceix bàsicament com assessor del 
govern municipal, actua com a garant de la 
participació dels diferents interlocutors 
socials i intenta crear un consens ciutadà 

en temes d’interès general. 
Per aquest motiu, el Consell de Poble ha de tenir coneixement dels 
projectes estratègics, així com dels grans projectes urbans de 
desenvolupament social i econòmic del poble. 
Està format per tot tipus de persones i entitats presents a la vida 
ciutadana (esportistes, veïnals, empreses, comerç, jubilats, etc...). 
Un exemple clar de la seva importància, el trobem amb les relacions 
que ha de tenir el poble amb serveis que no depenen del nostre 
Ajuntament, com ara el CAP, on la Generalitat participa en els 
consells de salut de ciutats i pobles, on estiguin constituïts. 
A Sant Quirze des de fa anys, en els programes dels partits polítics, 
trobem en multitud d’ocasions, paraules com associacionisme i  
participació ciutadana, però a dia, d’avui seguim esperant que tot 
això es porti a la realitat en un Consell de Poble o en una figura tan 
necessària, com el Síndic de Greuges municipal. 

www.favsq.org/dossiers/consell_poble.pdf 

El passat mes d’octubre naixia la Coordinadora del Moviment Veïnal 

del Vallès, fruit dels contactes amb diferents associacions. Fins ara 
s’hi ha acollit les Federacions de Veïns de Sabadell, Badia, Barberà, 
Cerdanyola, Santa Perpètua i Sant Quirze dels Vallès. 
Entre els temes que s’aniran tractant, estan la problemàtica de sani-
tat, mobilitat, residències i aeroport, així com temes puntuals que 
s’estan donant en diferents municipis, com l’amiant, les antenes de 
telefonia, comptadors d'electricitat i el col·lector de Barberà del Va-
llès. Anirem informant  de les accions que es duguin a terme. 

http://www.favsq.org


RECICLATGE, PERQUÈ EL QUE NO ES RECICLA, ÉS MAL NEGOCI PELS CIUTADANS 

“Qui contamina paga” amb aquesta premissa, l’any 2008 una directiva europea, obligava als estats membres a introduir una nova manera de 

veure el reciclatge. En origen, el consumidor paga un recàrrec en els articles, que serviran perquè els productors, una vegada finalitzada la vida 
útil de l’article, el recullin, el reciclin i d’aquesta manera es reutilitzi. Fins aquí la teoria, a la pràctica les coses són molt diferents. 

Sota aquesta premissa, els productors estan obligats a recollir i reciclar els seus productes. Evidentment com que és 

del tot impossible que cada productor compleixi aquesta llei, les empreses constitueixen empreses sense ànim de 
lucre, per tal de realitzar aquestes tasques: entre elles Ecoembes, Ambilamp, Ecotic, Signus i Ecopilas. 

2€ un neumàtic, 17€ una nevera, 9€ un televisor, 0,12€ un litre d’oli, aquests són alguns dels preus que el consumi-

dor paga al comprar algun article, un recàrrec que aplica el productor i que transfereix a les empreses encarregades 
del seu reciclatge, però què està passant en la realitat? 

No tots els productes que es fabriquen acaben a la cadena de reciclatge. Un estudi de l’OCU va posar 15 localitza-

dors GPS a altres tants aparells de televisió; tan sols 6 van arribar a la cadena de reciclatge. A tot això, li podem su-
mar les bombetes, fluorescents, paper, envasos, llaunes, etc.. 

 Evidentment sobren diners i la manca de regulació i el temps, han fet que el problema es faci més gran. 

En el balanç de l’any 2015 de l’empresa Ecoembes, estan declarats 

un total de 256 milions d’euros, invertits en accions i/o renda fixa i 
com a tal, no reinvertits en el reciclatge.  
Ambilamp 59, Signus 3 i Ecotic 6 milions. Altres empreses no han 
publicat aquestes dades. 

LA PREGUNTA ÉS 
  
Si  les escombraries ge-

neren riquesa, nosal-
tres paguem pels pro-
ductes, els separem i 
paguem perquè els re-
cullin, per què no rever-
teix en la població 
aquest guany? 

TOT EL QUE NO ES RECICLA ES CONVERTEIX EN DINERS, QUE NO REVERTEIXEN ALS USUARIS 
A Espanya l’any 2015, es van generar 67.000 tones de llaunes d’alumini, que en origen paguen un recàrrec de 
0,102€ per cada quilo. Així doncs, les empreses de reciclatge reben per aquest concepte, 6.834.000 € . Ara bé tan 
sols el 43,5% d’aquest alumini es va reciclar. Per tant, 3.868.044 € van quedar fora de la cadena de reciclatge, dins 
dels balanços de les empreses de reciclatge i sense revertir a l’usuari que al final és qui ho ha pagat. 


