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

REBUIG UNÀNIME DEL TERRITORI A L’ABOCADOR
Fa menys de dos mesos els veïns ens vam assabentar de les obres per a un abocador
de 3 milions de tones de residus urbans a can Fatjó dels Aurons, al costat d’habitatges,
escoles, hospitals i oficines de Bellaterra, Sant Cugat i Cerdanyola. Les administracions
i alguns partits polítics de Cerdanyola (CiU, PSC i ICV) s’hi mostraven favorables,
mentre que únicament el PP i ERC s’hi mostraven contraris.
Aquesta situació avui ha canviat. La resposta contundent dels ciutadans, representats
per la Plataforma, l’ampli ressò del tema a la premsa i la proximitat de les eleccions
locals ha fet que CiU, PSC i ICV es replantegin el seu posicionament. Els plens de
març de l’EMD de Bellaterra (dia 10) i dels Ajuntaments de Sant Cugat (dia 21) i
Cerdanyola (dia 31) expressen el seu rebuig total a l’abocador.
HBLE. CONSELLER LLUÍS RECODER: NO VOLEM EL VOSTRE ABOCADOR
Fins avui des de la Generalitat se’ns ha estat negant sistemàticament que existís un
projecte d’abocador. S’insistia en què a l’argilera Almar, a Can Fatjó dels Aurons dins
del terme municipal de Cerdanyola, s’estaven duent a terme activitats extractives
pròpies de l’explotació minera. El divendres 25 de març l’Ajuntament de Cerdanyola va
fer pública la carta que demostrava que el projecte d’abocador existeix, que està sobre
la taula de la Generalitat de Catalunya des de fa mesos i que la Generalitat considera
l’abocador Almar de gran interès per al país.
El Govern de la Generalitat és qui té la darrera paraula sobre l’abocador i no s’hi ha
volgut pronunciar. Al contrari, des de la Conselleria de l’Hble. Lluís Recoder s’insisteix
amb el discurs que si l’abocador de 3 milions de tones de residus es fa bé no hi ha cap
problema en què estigui al costat d’habitatges, escoles, hospitals, a una zona rica en
aigües subterrànies. Sr. Lluís Recoder, la veu del territori és unànime: no volem el
vostre abocador, a Cerdanyola ja en tenim 8!
LES OBRES IL·LEGALS A L’ABOCADOR S’HAN ACCELERAT I CAP
ADMINISTRACIÓ ES PLANTEJA ATURAR-LES. QUINS INTERESSOS DEFENSEN
ELS NOSTRES REPRESENTANTS POLÍTICS: ELS DE PUIGFEL O ELS DELS
CIUTADANS?
Des de la Plataforma i altres entitats s’ha denunciat la il·legalitat de les obres que des
de fa mesos s’estan duent a terme per l’empresa Puigfel, actual propietària de l’argilera
Almar, al paratge de Can Fatjó dels Aurons i que estan canviant la morfologia del
paisatge i destruint la vegetació de forma irreversible. Cap administració ha mostrat la
mínima disposició per aturar-les. A què estan esperant?
L’empresa Puigfel és qui ha gestionat l’abocador de Can Planas, que ha causat i està
causant problemes molt greus de salut i contaminació al territori. A Cerdanyola prou bé
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que ho sabem. L’empresa Puigfel és qui està gestionant l’abocador Elena, al costat del
Sincrotó, també amb greus problemes de pudors i contaminació pels lixiviats. I
l’empresa Puigfel és també qui està fent de forma il·legal i irregular les obres per a un
abocador de 3 milions de tones de residus a Can Fatjó dels Aurons. Davant d’això els
ciutadans ens hem de preguntar: quins interessos defensen les nostres administracions
i els nostres representants polítics? Tot fa inclinar la balança clarament cap als de
Puigfel.
DEMANEM A L’HONORABLE CONSELLER LLUÍS RECODER QUE ES
COMPROMETI ABANS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS QUE AQUEST
ABOCADOR NO ARRIBARÀ MAI A SER UNA REALITAT
Des de la Plataforma li demanem al Conseller que escolti l’Ajuntament de Cerdanyola i
el seu Ple que, per unanimitat, el dijous 31 de març demanarà la compareixença urgent
del Conseller davant els mitjans de comunicació per fixar la seva posició respecte
l’acord de rebuig a la col·locació de qualsevol tipus de residus a Can Fatjó dels Aurons.
Davant la forta alarma social que ha generat aquest tema i davant l’opacitat, les
irregularitats, les il·legalitats, les omissions i les mentides en relació amb aquest
projecte d’abocador, des de la Plataforma demanem a l’Hble. Conseller Lluís Recoder
que signi el compromís següent amb l’Ajuntament de Cerdanyola:
Atès que:
1) Cerdanyola ja té la seva quota d'abocadors i que hi ha d'haver un equilibri en el
territori,
2) el territori s'ha mostrat unànimement contrari a l'emplaçament d'un abocador a
Can Fatjó dels Aurons (mocions als plens de Sant Cugat, Bellaterra i Cerdanyola),
3) l'engrandiment del clot s'ha fet de forma il·legal,
4) s'ha generat una forta alarma social,
el Govern es compromet a que el clot de l'argilera es reblirà amb terres i es farà la
restauració paisatgística.

DEBAT AL PARLAMENT SOBRE L’ABOCADOR A CAN FATJÓ DELS AURONS
Properament l’abocador de Can Fatjó dels Aurons es debatrà al Parlament de
Catalunya, gràcies a la Proposta de resolució presentada pel Partit Popular de
Catalunya. El debat ha de tenir lloc abans de les eleccions municipals. En aquest sentit
demanem a tots els partits polítics que facilitin que efectivament el debat es produeixi
abans de les eleccions i que d’aquest debat sorgeixi un posicionament clar de rebuig a
l’abocador de Can Fatjó dels Aurons.

Cerdanyola del Vallès, 27 de març de 2011
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