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COMUNICAT DE LA PLATAFORMA 

 

El dia 23 de març la Plataforma s’ha reunit amb una delegació de CiU de Cerdanyola i de 

Bellaterra amb el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), el Sr. Josep Maria Tost. 

A la reunió, la Plataforma ha transmès  tres missatges al Director de l’ARC: 

1) Cerdanyola ja té la seva quota d’abocadors, amb l’abocador Elena, l’abocador de Can 

Planas i 6 més, que comporten greus problemes de contaminació, d’olors i de salut. 

2) El clot de l’argilera Almar no és un lloc adequat per acollir 3 milions de tones de residus 

urbans per la seva proximitat als habitatges, les escoles i un hospital.  El projecte 

d’abocador contradiu l’esperit de la legislació europea i espanyola, en què es diu 

clarament que  la proximitat de zones urbanes és un criteri restrictiu a l’hora de decidir 

la ubicació d’un abocador1.  

3) Les obres que està realitzant l’empresa Puigfel als terrenys de l’argilera Almar són 

il·legals i irregulars tant des del punt urbanístic com mediambiental: 

o L’empresa Puigfel no disposa dels permisos per dur a terme l’activitat actual. 

o Segons la normativa vigent no es poden realitzar activitats extractives a menys 

de 1.000 metres de la població o de vials (es pretén així  protegir la seguretat i 

la salut dels ciutadans).  

o S’està treballant fora de la zona d’afecció minera modificant la morfologia del 

terreny de forma irreversible. 

o S’han fet greus i irreparables destrosses al medi ambient forestal, tallant i 

enterrant nombrosos arbres. 

o La zona d’on s’estan extraient terres és molt rica en aigües subterrànies. Hi ha 

indicis que es podria està duent a terme una activitat de descrompressió de 

l’aqüífer i, de ser així, s’estarien ocasionant danys ambientals irreversibles.  

La Plataforma ha lliurat al Director de l’ARC  una còpia de la denúncia que 

presentarà a l’Ajuntament de Cerdanyola el proper dilluns dia 28 de març en què 

es denuncien tots aquests fets, entre d’altres. La denúncia anirà signada per 

centenars de persones. 

La resposta del Director de l’ARC ha estat la següent: 

                                                           
1 La Directiva europea 1999/31/CE i i el Reial decret 1481/2001 estableixen: “ Para la ubicación de un 

vertedero deberán tomarse en consideración los requisitos siguientes: a) Las distancias entre el límite 

del vertedero y las zonas residenciales y recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas 

o urbanas. b) La existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en la zona. c) las 

condiciones geológicas a hidrogeológicas de la zona. d) El riesgo de inundaciones, hundimientos, 

corrimientos de tierras o aludes en el emplazamiento del vertedero. e) La protección del patrimonio 

natural o cultural de la zona”.  
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En relació al primer punt, el Sr. Tost ha reconegut que Cerdanyola ha complert amb la seva 

quota d’abocadors i que la decisió de la ubicació de l’abocador no es pot fer sense el consens 

amb el territori. La distribució dels residus ha de ser equilibrada en el territori, seguint criteris 

de proximitat. 

En relació al segon punt, el director de l’ARC ha afirmat que si el projecte es realitza de la 

forma correcta prenent totes les mesures necessàries de seguretat i precaució, en principi no 

hi hauria d’haver cap problema amb la instal·lació d’un abocador a prop d’habitatges i escoles.  

En relació al tercer punt, els tècnics de l’ARC estudiaran la denúncia presentada per la 

Plataforma, si bé les il·legalitats denunciades són competència de l’Ajuntament de Cerdanyola, 

de la Direcció General de Mines de la Generalitat, i també de l’ACA en el cas que es constati 

que s’està descomprimint l’aqüífer. 

 

Des de la Plataforma celebrem que el Sr. Tost hagi reconegut explícitament que Cerdanyola 

ja té la seva quota d’abocadors i que, per tant, no se li pot exigir al municipi que faci un 

esforç suplementari per acollir 3 milions de tones de residus més.  

Des de la Plataforma estem convençuts que la ubicació d’un abocador a prop d’habitatges, 

escoles i un hospital crearia molts problemes. L’experiència amb altres abocadors similars 

així ho demostra. En els propers mesos la Plataforma disposarà dels corresponents informes 

tècnics. 

D’altra banda, atesa la forta alarma social generada pel tema, la Plataforma seguirà insistint 

perquè l’ARC i el Govern de la Generalitat  descartin explícitament la ubicació d’un abocador 

al paratge de can Fatjó dels Aurons. 

 

Cerdanyola del Vallès, 23 d’octubre de 2011 


