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L'AUP qüestiona que les tasques de
retirada del fibrociment del Casino
s'estiguin fent adequadament
Diverses fotografies mostren els elements d'aquest material a l'aire lliure, i
treballadors enretirant-los sense protecció

Un treballador manipulant fibrociment sense protecció | Cedida

L'Alternativa d'Unitat Popular ha qüestionat la versió de l'Ajuntament de Rubí sobre la retirada del
fibrociment dels enderrocs del Casino
(https://www.rubitv.cat/noticia/7478/ampliacio/obres/casino/rubi/estan/duent/terme/segons/establei
x/llei/relacio/al/fibrociment) , després d'haver parlat amb una persona que ho va denunciar a les
xarxes socials i haver-hi pogut parlar. La denúncia se suma, doncs, a la que ja va fer divendres
passat el grup de Veïns per Rubí.
[noticia]7478[/noticia]
La portaveu de l'AUP va fer una pregunta a la Junta de Portaveus sobre aquesta qüestió, que va
rebre la mateixa resposta que s'ha donat a conèixer als mitjans, i segons la qual la retirada del
fibrociment s'estaria fent de manera correcta, i aportant també una fotografia on es veien
treballadors manipulant un canonada, ja desmuntada, amb els equips de protecció adequats.
L'AUP, però, ha rebut fotografies on s'observa clarament un treballador recollint peces de
fibrociment sense cap mena de protecció.
Així, l'Alternativa assegura que està fent "les investigacions i denúncies corresponents" per tal
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d'esclarir aquests fets. La portaveu de l'AUP, Betlem Cañizar, ha detallat que "per ara hem fet
denúncia a la Inspecció de Treball" per veure si existeix delicte, i esbrinar si hi ha altres maneres
de denunciar en cas que es confirmi que no s'està treballant adequadament amb el fibrociment.
A més, ha explicat que tots els elements de fibrociment del Casino han d'anar a un dipòsit de
residus especial, però que en el projecte executiu només consta que la retirada de les teulades es
faci a través d'una empresa especialitzada, però la resta s'ha de fer amb una "retirada manual",
que encara no tenen clar què significa però que, segons un arquitecte amb qui han contactat, seria
una pràctica "totalment denunciable".
[noticia]7478[/noticia]
[noticia]7341[/noticia]
[noticia]7368[/noticia]
[noticia]7080[/noticia]
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