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Eliminen les estructures de fusta amb amiant de la casa consistorial 

Una unitat de descontaminació s’ha instal·lat avui davant de la casa consistorial de la 
Bisbal d’Empordà per acollir els operaris que realitzaran les tasques d’eliminació de les 
estructures de fusta que protegeixen els radiadors de la Sala de Plens, la Sala de Juntes 
i Alcaldia de l’edifici principal de l’Ajuntament de la Bisbal. Es tracta d’una mesura 
impulsada des de l’Àrea de Medi Ambient, atès que actualment se sap que l’exposició a 
fibres d’amiant pot produir diverses malalties a les persones. 
 
Els operaris de l’empresa contractada, Germans Cañet Xirgu SL, han iniciat les tasques 
aquesta tarda per retirar el mobiliari que amaga els radiadors de la Sala de Juntes, Sala 
de Plens i el despaxt de l’alcalde que conté una capa de cartró-amiant que tenia la funció 
de protegir la fusta de les elevades temperatures que generen els radiadors. 
 
Les malalties que pot produir l’amiant són, algunes, benignes, com les berrugues 
cutànies que es formen al voltant de les fibres d’amiant incrustades a l’epidermis,
mentre que d’altres són progressives i invalidants, com l’asbestosi i diferents tipus de 
càncer. Per això, i perquè l’ús, producció i comercialització de l’amiant o materials amb
amiant va ser prohibit definitivament mitjançant l’OM de 7 de desembre de 2001, i el 
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, estableix les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, l’Ajuntament de la Bisbal ha 
decidit retirar-lo. 
 
El pressupost dels treballs és de 7.940 euros. Els treballs requereixen que no es pugui 
accedir a l’edifici durant les properes 24 hores; és per això que s’han realitzat avui
divendres. 
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