5 de Juny de 2017 - Dia Mundial del Medi Ambient
PEL DRET A LA SALUT A UN MEDIAMBIENT SEGUR
En el Dia Mundial del Medi Ambient, des de la Confederación Intersindical volem remarcar
que el dret a la salut és un dels drets fonamentals recollits a la Constitució Espanyola: als articles
43.1 i 43.2 es recull el dret a la protecció de la salut i s’encomana als poders públics l’organització i
tutela de la salut pública; a l’article 50 es reconeix la funció dels serveis socials en la salut, i a
l’article 51.1 es recull la garantia dels poders públics en la defensa de la salut dels consumidors i
usuaris.
Per tant, és diàfana la responsabilitat i obligació que té l’Estat davant pràctiques que
persisteixen malgrat la seva reconeguda incidència negativa en l’ésser humà, i concretament volem
denunciar la presència i no eliminació d’elements com l’amiant i el glisofat als centres de treball.
Malgrat que “l’amiant és cancerigen en totes les seves formes per a l’ésser humà” (OMS,
2012), i que “no hi ha dosi mínima que pugui considerar-se segura” (Resolució de 13 de maig de
2013 del Parlament Europeu), els països de la UE han consumit durant el segle XX al voltant de la
meitat de l’amiant mundial. Malgrat la seva prohibició des de 2005, es calcula que des de 1999 i
fins a 2029 són cents de milers les morts esperades a Europa per aquest motiu.
Tot i que a Espanya està prohibit des de 2002, els treballadors i treballadores encara
segueixen exposats al mateix, ja sigui a través de tasques de manteniment i/o reemplaçament
d’aquest material o com a treballadors i usuaris de construccions i instal·lacions on encara es
troben estructures amb aquests materials. Un cas excepcionalment greu per la seva especial
susceptibilitat a l’amiant és el cas de l’alumnat que passa hores exposat a ell, ja que és un material
amb el qual estan construïts molts elements d’escoles i instituts: sostres, conduccions, aïllants,
pissarres, cossiols, etc.
Per la seva part, el glisofat està classificat amb benevolència per la OMS com a
“probablement cancerigen”. La xarxa d’acció en plaguicides, PAN Internacional, ha elaborat un
monogràfic sobre el glisofat que Ecologistes En Acció ha presentat darrerament a l’estat espanyol.
En ell s’assenyalen diversos efectes en la salut: intoxicació aguda, mal al ronyó i al fetge, càncer,
alteracions endocrines, disfunció del sistema immunològic, infertitlitat, etc. Els diversos anàlisis
d’orina detecten la seva elevada incidència en la població arribant-se a detectar fins i tot a la llet
materna.
Aquest químic té efectes negatius adversos sobre els ecosistemes, pol·linització, terres,
aigües... Persisteix anys al sòl, i hi ha evidències de bioacumulació. Malgrat totes aquestes
evidències, la UE no ha prohibit l’ús del glisofat i segueix sent l’herbicida més usat a l’agricultura i
als entorns urbans: carrers, places, jardins, patis de col·legis, etc. Novament tenim el problema de
la perillosa exposició dels treballadors i treballadores d’aquest àmbit, dels usuaris i les usuàries i de
l’alumnat.
La reducció de l’exposició de nins i nines a aquests pesticides forma part de l’objectiu
general de l’Estratègia Europea de Medi Ambient i Salut (SCALE) dins de les polítiques de salut
pública de la UE. Des de l’Àrea de Medi Ambient i Salut de la CI instam a les autoritats competents

a fer-se ressò d’aquests perills amb mesures efectives i resolutives. A que respectin la consideració
de zones especifiques que tenen els centres educatius vetllant per a que es prohibeixi l’ús
d’aquests plaguicides adoptant i prioritzant altres productes de baix risc.
Donada la gravetat de la situació i la falta d’accions per part de les Administracions
públiques competents, des de l’Àrea de Medi Ambient de la Confederació Intersindical, a més de
denunciar-ho públicament, ens comprometem a donar suport i a fer difusió de totes aquelles
activitats conduents a l’eradicació d’aquestes pràctiques i a posar en funcionament en el conjunt de
territoris mesures alternatives de gestió i planificació, encaminades a fomentar un canvi en el
disseny i construcció dels centres oficials, des d’una perspectiva respectuosa amb el medi ambient
en l’ús dels recursos i amb criteris bioclimàtics, fomentant a més la creació d’estructures que
permetin la participació de les comunitats de l’entorn.

