
 
 
 
Demanem al Govern de la Generalitat que descarti oficialment 
l’abocador d’escombraries de Can Fatjó 
 
A dia d’avui, encara no sabem si el Govern de la Generalitat rebutja oficialment el projecte 
d’instal·lar un abocador de escombraries a Can Fatjó al costat d’escoles, oficines, centres 
esportius, vivendes i hospitals. 
 
La veritat s’extreu dels fets i els fets apunten cap a un altre direcció. 
 

• Fa més de 4 mesos que els inspectors de la Generalitat confirmen els moviments 
il·legals de terres més importants de la historia de Catalunya a Can Fatjó i a dia d’avui, 
l’empresa responsable encara no ha rebut cap tipus de sanció. 

 

• Fa més de 3 mesos que els Plens municipals de Cerdanyola i de Bellaterra varen 
demanar oficialment al Govern de la Generalitat que es pronunciés sobre l’abocador 
d’escombraries de Can Fatjó i a dia d’avui, el Conseller responsable encara no s’ha 
manifestat. 

 

• Ahir dimecres dia 13 de juliol, al Parlament de Catalunya, el Grup Parlamentari que 
forma el Govern de la Generalitat, Convergència i Unió, va votar, en contra del rebuig a 
l’abocador d’escombraries de Can Fatjó. 

 

• Ahir dimecres dia 13 de juliol, al Parlament de Catalunya el Portaveu del Grup 
Parlamentari que forma el Govern de la Generalitat, el Sr. Josep Rull va manifestar que 
és partidari de que aquesta decisió la prengui el Govern de la Generalitat i no pas el 
Parlament de Catalunya. 

 
 
No es pot acceptar que un diputat del Parlament qüestioni el sistema de decisió democràtica 
del nostre País, especialment en un tema que te el consens unànim dels ajuntaments implicats 
i el consens unànim també de totes les demés formacions polítiques del Parlament de 
Catalunya.  
 
D’altra banda cal remarcar que la decisió de fer o no fer l’abocador d’escombraries de Can 
Fatjó implica aprovar o no una activitat d’una empresa privada d’un volum econòmic superior 
als 100 milions d’euros.  
 
Els fets poden donar a entendre que el Govern de la Generalitat està intentant passar per sobre 
dels mecanismes de decisió democràtica del nostre País per permetre a una empresa privada 
instal·lar un abocador d’escombraries que ha estat àmpliament rebutjat per la societat civil i per 
tots els nostres representants polítics locals per la seva inacceptable proximitat a escoles, 
oficines, centres esportius, vivendes i hospitals. 
 
Per evitar confusions tenint en compte la alarma social que està provocant aquesta situació, cal 
un pronunciament urgent, oficial i clar del Govern de la Generalitat de Catalunya rebutjant el 
projecte de l’abocador d’escombraries de Can Fatjó. 

 
Sr. Ramon Andreu Atik 
President de l’EMD Bellaterra. 
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