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

 

El territori ha fet els deures, ara cal que el Conseller Lluís Recoder es pronunciï i actuï 
 

El 29 de juliol, l’Ajuntament de Cerdanyola ha desestimat el recurs presentat per l’empresa Puigfel 
demanant la suspensió del certificat d’incompatibilitat urbanística de l’Ajuntament de Cerdanyola. 
Aquest és un pas important en la lluita contra l’abocador, atès que comporta l’arxiu del procediment 
administratiu obert al Departament de Territori i Sostenibilitat per tramitar l’abocador.  

Els plens de Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra han rebutjat de forma expressa, reiterada i contundent 
aquest abocador. El Ple de Cerdanyola del 28 de juliol ha tornat a demanar per unanimitat que el 
Govern de la Generalitat es pronunciï sobre l’abocador de Can Fatjó dels Aurons, el descarti 
definitivament i procedeixi a complir de manera immediata el projecte de restauració de l’argilera amb 
terres.  

Ens costa entendre les raons per les quals el Conseller Lluís Recoder es nega reiteradament a 
pronunciar-se sobre aquest abocador, ignorant les demandes dels plens de Sant Cugat, Cerdanyola i 
Bellaterra, del Parlament de Catalunya i dels veïns. El Conseller Recoder s’ha negat a parlar d’aquest 
abocador tant amb la Plataforma contra l’abocador com al president de l’EMD de Bellaterra. Això 
certament ens preocupa, perquè precisament qui ha de prendre les properes decisions sobre aquest 
abocador és el departament de Territori i Sostenibilitat: 

- Una vegada l’Ajuntament de Cerdanyola ha declarat la incompatibilitat urbanística de l’abocador i 
ha rebutjat el recurs presentat per Puigfel, el Departament del Sr. Recoder  ha d’arxivar el 
procediment administratiu obert per tirar endavant l’abocador. 

- La Direcció General d’Urbanisme del departament del Sr. Recoder està pendent d’emetre un 
informe per determinar si un pla especial urbanístic és la via per aprovar l’abocador.  

- L’empresa Puigfel justifica l’interès públic i supramunicipal d’aquest abocador amb la Carta de 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) d’octubre de 2010. Fins al dia d’avui el director de l’ARC ha 
fet declaracions dient que aquest abocador ha passat a ser història, però no hi ha absolutament 
CAP document ni CAP comunicació oficial ni de l’ARC ni del Govern que així ho confirmi. Per 
suposat el Sr. Recoder no s’ha pronunciat públicament sobre aquest assumpte. 

- Els mateixos inspectors del Departament de Territori i Sostenibilitat han detectat irregularitats en el 
compliment del pla de restauració de l’argilera. És competència del Departament del senyor 
Recoder denunciar els incompliments del Pla de restauració de l’argilera i imposar les sancions 
oportunes.  

Certament els veïns no podem estar tranquils, de motius no ens en falten: El vot en contra a la moció del 
Parlament de Catalunya de rebuig a l’abocador per part del grup de CiU, la negativa reiterada del 
Conseller Lluís Recoder a pronunciar-se, la passivitat del Departament de Territori i Sostenibilitat en 
aquest tema que tanta alarma social ha causat entre els veïns i les escoles, o la persistència de l’empresa 
Puigfel per tirar endavant el projecte d’abocador, en són bons exemples.  

Des del Govern i des del grup parlamentari de CiU  se’ns ha dit que no es pot governar un país a cops de 
moció del Parlament de Catalunya, que les decisions sobre els abocadors corresponen al Govern i no al 
Parlament ni als ciutadans. Demanem que aquestes paraules es traslladin a fets i que el Govern i, més 
particularment, la Conselleria del senyor Lluís Recoder, comenci a actuar i prengui les decisions 
oportunes per donar una solució definitiva al clot de l’argilera Almar. Una solució que, com en repetides 
ocasions s’ha dit des del Govern de la Generalitat, s’ha de consensuar amb el territori. 

Senyor Recoder, el territori ho pot dir més fort però no més clar: EL TERRITORI VOL QUE EL CLOT DE 
L’ARGILERA ALMAR ES COMENCI A OMPLIR AMB TERRES JA, tal i com preveu el pla de restauració 
actual.  
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