Resolucions assemblea 45 Favb

Aire net
L’Associació Zonaforum de Barcelona, que des de
finals de l’any 2015 estava col·laborant en I’estudi
Avaluació de l’impacte odorífer en l’àmbit de la Zona
Fòrum de Barcelona, origen de les males olors encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a l’empresa pública
Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) per identificar les
fonts de les males olors detectades a l’entorn del Fòrum,
es va posar en contacte amb altres associacions i entitats
dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besos i Barcelona. L’objectiu era coordinar i emprendre accions
conjuntes per esbrinar l’origen de les fonts de males
olors, dioxines, furans i metalls pesants que se citaven
en una notícia apareguda al diari La Vanguardia a finals
del passat mes de juliol.
Com a resultat dels contactes iniciats entre les entitats següents del municipi de Badalona AV Front Marítim, AV La Mora-Port Badalona i Coordinadora Districte 1; del municipi de Sant Adrià de Besòs Arxiu Històric
La Mina, AV La Catalana, AV La Mina, Plataforma La
Mina, AV Port-Forum SAB, Associació Veïnal Sant
Joan Baptista, Plataforma Protecció de les Tres Xemeneies, Comunidad Eduard Maristany i STOP Crematori
SAP; i del municipi de Barcelona AV Besos, AV Diagonal Mar, AV Front Marítim, AV Maresme, Movimiento
Diagonal Mar, Associació Zonaforum, Plataforma
Amianto i Núria Vidal de Llobatera, es va acordar la
creació de la Coordinadora Veïnal

Presenten: AV del Besòs i AV del barri Maresme
amb el suport de la Coord. AireNet
Metropolitana AIRENET el mes de setembre del
2017.
Els principals objectius que vol assolir la Coordinadora són els d’informar, manifestar i denunciar els riscos que suposen per a la salut el fet de viure en àrees de
gran contaminació ambiental.
AIRENET realitzarà accions encaminades a eliminar
els riscos mediambientals per mantenir-nos alertes en
tot allò que impliqui a instal·lacions i focus de contaminació, amb la intenció d’evitar la implantació de
noves activitats que puguin influir en el deteriorament
ambiental.
AIRENET buscarà el suport de tots els col·lectius i
també de la ciutadania per dur a terme aquelles accions
que siguin necessàries per a l’obtenció dels nostres objectius i demanarà a les administracions públiques i governs que revisin les lleis i normatives existents perquè
s’endureixin les sancions a aquells organismes o empreses que prefereixen pagar sancions abans d’invertir
en els processos d’adequació de les seves instal·lacions.
Perquè la salut és un dret, la FAVB acorda donar
suport a AIRENET en la seva exigència a les administracions perquè vetllin per la salut dels seus habitants i
duguin a terme les accions necessàries per garantir una
millor política mediambiental basada en fets i no només
en paraules.

