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CARTA OBERTA AL SR. LLUÍS RECODER I A LA SRA. CARME  CARMONA 

 

1. L’empresa Puigfel ha reprès els treballs per con vertir Can Fatjó dels 
Aurons en un abocador de deixalles 

Des de fa uns dies s’han reprès els treballs per fer un abocador de deixalles a Can 
Fatjó dels Aurons, al costat dels habitatges de Bellaterra i Sant Cugat, d’escoles, d’un 
hospital, d’un hotel i d’edificis d’oficines. Hi ha cinc màquines excavadores treballant 
en l’ampliació i l’acondicionament del fons del vas.  

Experts consultats confirmen que les màquines estan acabant de preparar els darrers 
talussos i bermes per poder començar a posar les làmines geotèxtils. El pas següent ja 
seria dipositar les bales de deixalles. 

2. Antecedents 

El 2009 l’empresa Puigfel va adquirir els drets miners de l’argilera Almar a Can Fatjó 
dels Aurons amb l’objectiu de construir un abocador de deixalles. Mai se n’ha amagat. 
Tant la Generalitat com l’Ajuntament de Cerdanyola veien favorablement aquesta 
iniciativa i això va animar a l’empresa a començar els treballs sense tenir els permisos 
pertinents. 

Davant el rebuig unànime del territori a l’abocador i la forta pressió social va sortir a la 
llum una informació que s’estava amagant: l’abocador és urbanísticament incompatible 
amb la qualificació actual dels terrenys de Can Fatjó dels Aurons. Això va comportar 
l’arxiu automàtic del procediment obert a la Generalitat per construir l’abocador 
(setembre 2011). 

L’empresa Puigfel, però, no ha desistit mai de fer l’abocador. Mai se n’ha amagat. I 
mentre espera obtenir els permisos necessaris ha reiniciat els treballs d’acondiciona-
ment dels terrenys per a l’abocador, amb una capacitat de 3.000.000 tones de 
deixalles. 

El Govern de la Generalitat havia de publicar a finals de 2011 el Pla d’infraestructures 
d’abocadors. Aquest pla no podia incloure Can Fatjó dels Aurons pel rebuig manifest 
de l’Ajuntament de Cerdanyola i de totes les forces polítiques a acollir aquesta 
infraestructura. Malgrat això, el pla no s’ha aprovat encara i el Consell de Direcció de 
l’Agència de Residus de Catalunya ha aprovat un projecte de decret que suspendria la 
tramitació de totes les sol·licituds d’abocadors de classe II des del 13 de febrer de 
2012 fins que no s’aprovi el nou Pla de gestió de residus.  

L’empresa Puigfel ha reprès recentment els treballs per posar l’abocador en 
funcionament. Si ho ha fet ha de ser perquè té el convenciment que la Generalitat li 
donarà els permisos necessaris per convertir Can Fatjó dels Aurons en un abocador 
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de deixalles. Quina altra motivació podria haver portat l’empresa Pugifel a reprendre 
els treballs d’extracció i d’acondicionant del fons del vas?  

Senyor Recoder: les recentment aprovades llei Òmnibus i llei d’urbanisme no poden 
deixar en paper mullat els acords del Parlament de Catalunya i dels plens de 
Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra. 

3. Peticions al senyor Lluís Recoder i a la senyora  Carme Carmona 

Els demanem amb caràcter d’urgència la seva compareixença pública. Veïns i veïnes, 
mares i pares de les escoles properes a Can Fatjó dels Aurons i entitats de 
Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra volem saber: 

1. Què està passant a Can Fatjó dels Aurons. 
2. Quins plans té la Generalitat per a Can Fatjó dels Aurons. 
3. Si hi ha algun expedient obert a l’Ajuntament de Cerdanyola o a la 

Generalitat de Catalunya en relació a Can Fatjó dels Aurons. 
4. Per què cap administració no ha ordenat la paralització de les obres de 

construcció d’un abocador a Can Fatjó dels Aurons sota l’empara d’una 
concessió minera. 

5. Per què el senyor Lluís Recoder vol permetre l’abocament de tones i tones 
de deixalles a una zona densament urbanitzada, a tocar d’escoles, 
habitatges, un hospital, un hotel i edificis d’oficines i que ja té vuit 
abocadors i greus problemes de contaminació. 

Senyor Recoder, senyora Carmona: s’ha generat una forta alarma social en el territori. 
És per aquesta raó que exigim una resposta ràpida, clara i contundent de les 
administracions: Demanem que Can Fatjó dels Aurons es comenci a restaurar ja amb 
terres segons el pla de restauració de l’argilera, tal i com han acordat els plens de 
Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra i el Parlament de Catalunya. 

El territori ho pot dir més alt però no més clar:  NO VOLEM L’ABOCADOR.  

No el volem perquè Cerdanyola ja té la seva quota d’abocadors i perquè els abocadors 
de deixalles no poden estar al costat d’escoles, habitatges ni hospitals. L’experiència 
recent de l’abocador Elena a Cerdanyola, amb episodis periòdics de pudors en un radi 
de 2 kilòmetres a la rodona, així ho confirma. 
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1 Des de la seva constitució, el febrer de 2011, més de 30 entitats de Cerdanyola, Sant Cugat i 
Bellaterra i més de 1.200 persones s’han adherit a la Plataforma contra l’abocador de deixalles 
a Can Fatjó dels Aurons. Si encara no t’hi has adherit pots fer-ho a: www.abocadorcanfatjo.cat 
Al nostre web també podràs veure fotografies del clot en el seu estat actual. 


