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Respirar la pols 
d'amiant és perillós 

per a la salut
Seguiu les normes 

de seguretat

MIANT

Residus de 
fibrociment amb

Quan es dugui el fibrociment amb 
amiant al Parc Verd s’han 

de seguir les instruccions del personal.

Els industrials NO poden anar al 
Parc Verd, sinó que han de seguir un 

protocol específic.
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Què és el fibrociment?
El fibrociment és un material que originalment 
es fabricava per ciment i fibres d’amiant que es 
feia servir a la construcció.

Des de l’any 2002 la utilització de les fibres 
d’amiant es va prohibir i es va substituir per la 
fibra de vidre o la cel·lulosa.

Tot i això, a dia d’avui a casa s’hi poden trobar 
objectes fabricats de fibrociment amb amiant, 
com són:

- dipòsits d’aigua 
- plaques d’uralita, ondulades o llises 
- jardineres 
- canonades
- xemeneies de sortides de fums

Quin perill pot tenir per 
la salut?
El fibrociment que conté amiant només pot 
tenir conseqüències per a la salut quan les 
fibres es poden respirar.

És a dir, quan es romp l’objecte de fibrociment 

s’alliberen una fibres molt petites d’amiant que, 
si es respiren, poden entrar als pulmons. Una 
exposició prolongada en el temps a aquestes 
fibres pot provocar malalties.

Què hem de fer amb els residus i 
els objectes de fibrociment amb 
amiant?
Els objectes petits, com ara jardineres, plaques 
d’uralita, dipòsits d’aigua, etc..., els veïnats del 
municipi els han de portar amb precaució al 
Parc Verd de Sant Llorenç:

HORARI PARC VERD
C/ Camp Vell, s/n - Sant Llorenç

A l'hivern (de 1 d'octubre a 30 d'abril):
 Dimarts - dissabte: 
 De 9h a 13h i de 15h a 18h.

 Diumenge de 9h a 14h
 Dilluns està tancat.

A l'estiu (de 1 de maig a 30 de setembre):
 Dimarts - dissabte:
 De 9h a 13h i de 17h a 20h.

 Diumenge de 9h a 14h
 Dilluns està tancat.

Residus de 
fibrociment amb aMIANT

Quines mesures s’han de 
prendre per dur aquests 
materials al Parc Verd?
Per evitar riscs innecessaris s’ha d’anar sempre 
amb cura i seguir les següents recomanacions:

No s’ha de rompre 
MAI el material

Per fer-ho amb seguretat, 
s’ha d’utilitzar guants i 

mascareta d’un sol ús per retirar 
el material i per transportar-lo.

El material s’ha de dipositar 
dins bosses de plàstic,
que seran facilitades 

pel personal del Parc Verd, 
ben tancades i precintades 
amb l’objecte que les fibres 

no es puguin despendre.

Si és possible, s’ha de fer servir 
una granota d’un sol ús, 

o bé rentar la roba que s’hagi 
fet servir sense espolsar-la.


