PLATAFORMA CONTRA L’ABOCADOR DE DEIXALLES A CAN FATJÓ DELS AURONS

Atesa l’alarma social que ha generat el projecte d’abocador de bales d’ecoparc al
paratge de can Fatjó dels Aurons, la Plataforma contra l’abocador de deixalles a can
Fatjó dels Aurons demana a tots els partits polítics de Cerdanyola, Sant Cugat i
Bellaterra que adoptin en els plens de març dels seus ajuntaments la següent proposta
d’acord d’oposició a l’abocador:
PROPOSTA D’ACORD

Rebuig de l’abocador a can Fatjó dels Aurons
Atès que :
- S’estan realitzant obres al paratge de Can Fatjó dels Aurons, al terme municipal de
Cerdanyola del Vallès, a tocar dels límits de Bellaterra i de Sant Cugat del Vallès.
- S’han realitzat diverses declaracions de representants de partits polítics de
Cerdanyola del Vallès respecte a la possible ubicació d’un abocador de deixalles o
residus d’ecoparcs en aquest indret.
- L'abocador de deixalles o residus d’ecoparcs estaria ubicat molt a prop dels habitatges
de Bellaterra, d’edificis d’oficines i equipaments –com la clínica Asepeyo, 8 escoles,
hotels, el Centre d’Alt Rendiment, el centre de RTVE, o els parcs empresarials A7 i
can Sant Joan– i a un kilòmetre del barris de Vollpelleres i de Coll Favà de Sant Cugat
del Vallès.
- La possible ubicació de l’abocador al paratge de can Fatjó dels Aurons afectaria
directament als ciutadans de Cerdanyola, Bellaterra i Sant Cugat, amb els perjudicis
que això comportaria.
- El municipi de Cerdanyola del Vallès i els seus ciutadans ja suporten els perjudicis que
actualment els produeixen els 8 abocadors existents en aquest terme municipal.
Acordem:
Primer: Rebutjar l’abocament de qualsevol tipus de residu, especialment de residus
provinents d’ecoparcs, al paratge de can Fatjó dels Aurons degut a la seva proximitat a
centres escolars, centres esportius, hospitals, oficines, hotels i habitatges.
Segon: Demanar urgentment la immediata compareixença del Conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Honorable Sr. Lluís Recoder Miralles
davant dels mitjans de comunicació, per fixar la seva posició respecte a aquest text de
rebuig a la col·locació de qualsevol tipus de residu, especialment dels residus provinents
d’ecoparcs, al paratge de can Fatjó dels Aurons.
Tercer: Informar d’aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, a l’EMD de Bellaterra, al Consell Comarcal del Vallès
Occidental, a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, a
l’Agència de Residus de Catalunya, a la Direcció General de Polítiques Mediambientals,
a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al Parlament de Catalunya.
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