
Resposta de la Plataforma al comunicat de l’Ajuntament de Cerdanyola del 12 de març 
de 2012

La Plataforma contra l’abocador de deixalles va denunciar la setmana passada el reinici de 
les obres per construir un abocador a Can Fatjó dels Aurons. L’Ajuntament de Cerdanyola ha 
reaccionat ràpidament a aquesta denúncia de la Plataforma i ha enviat els tècnics 
municipals a fer-hi una inspecció. Les conclusions d’aquesta inspecció ens sorprenen:

1. No hi ha indicis de cap obra il·legal en relació a la presumpta construcció d’un 
abocador d’escombraries.

2. En el moment de les inspeccions (a les 9 i a les 11 del matí de divendres dia 9 de 
març) l’activitat de moviment de camions i maquinària es podia considerar de baixa 
intensitat.

3. Es van poder constatar treballs relacionats amb l’activitat extractiva d’argiles.

La Plataforma es remet als fets i aquests fets són que l’any 2009 l’empresa Puigfel va 
comprar els drets d’extracció minera de l’argilera Almar amb l’objectiu de fer negoci, i aquest 
negoci és l’abocador de deixalles. L’empresa Puigfel mai se n’ha amagat. Això no són 
especulacions, són fets. Els  tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, que van fer una inspecció a Can Fatjó dels Aurons el 24 de març de 2011, 
exposaven en l’informe: “tots aquests moviments de terra (extracció d’àrids i acopis de 
materials a la zona est) es realitzen per tal d’adequar la zona per instal·lar un dipòsit 
de classe II per a residus embalats” (Exp. AE 84/0589 i AE 84/0589-1). Un mes abans, el 
febrer de 2011, Puigfel va presentar a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada sol·licitud per 
construir-hi un abocador de classe II.

La Plataforma en cap moment posa en dubte que les terres extretes de Can Fatjó dels 
Aurons siguin utilitzades per tapar o segellar altres abocadors, com diu l’informe de 
l’Ajuntament. Però no ens deixem confondre: el principal negoci de Puigfel a Can Fatjó dels 
Aurons no és extreure milions de tones de terres per segellar altres abocadors, perquè 
segons el Programa de Restauració vigent s’haurà de tornar a omplir de terres. La intenció 
manifesta de Puigfel a Can Fatjó dels Aurons és construir un abocador per a la seva 
restauració i cobrar per cada tona d’escombraries dipositada. 

Divendres 9 de març de 2012, dia en que els tècnics de l’Ajuntament de Cerdanyola van fer 
la inspecció, al clot de Can Fatjó hi havia 5 màquines excavadores treballant. Podríem 
discutir si  això es pot considerar activitat de baixa intensitat o no, però el fet és que hi havia 
5 màquines treballant en l’ampliació del fons del vas i en la preparació dels darrers talussos i 
bermes necessaris per a l’abocador.
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Això és el que va portar a la Plataforma a denunciar el reinici dels treballs per fer un 
abocador a Can Fatjó dels Aurons, atès que: 

1. Si l’empresa Puigfel ha reiniciat els treballs d’acondicionament del vas el més 
probable és que sigui per acabar de preparar l’abocador (si no tingués intenció de fer 
un abocador no li caldria allisar i preparar els talussos i bermes).

2. Si l’empresa Puigfel continua construint l’abocador serà perquè compta en que 
obtindrà els permisos necessaris (sinó perquè estarien les màquines fent aquesta 
feina?).

La Plataforma contra l’abocador celebra que l’Ajuntament de Cerdanyola reiteri en el seu 
comunicat del 12 de març de 2012 el compromís del Ple municipal de rebuig a l’abocador. 
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Cerdanyola, Sant Cugat, Bellaterra, 13 de març de 2012
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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. 


