Comunicat sobre la situació del clot de Can Fatjó dels Aurons

En relació amb la informació publicada recentment en mitjans de comunicació d’àmbit
local sobre l’existència d’unes “converses entre la Generalitat, les entitats i la propietat
dels terrenys del clot de Can Fatjó dels Aurons per restablir l’argilera amb pedres i
runes”, les entitats signants d’aquest comunicat volem aclarir els punts següents:
1. Els plens municipals de Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra i el Parlament de
Catalunya han rebutjat de forma contundent la creació d’un abocador al clot de
Can Fatjó dels Aurons i han exigit que es compleixi el projecte de restauració
de l’argilera amb terres, tal i com està previst en el pla de restauració i tal com
han demanat des de l’inici plataformes i veïns de Cerdanyola, Sant Cugat i
Bellaterra.
2. La construcció d’un abocador als terrenys de Can Fatjó dels Aurons és
incompatible amb el pla urbanístic vigent. Una modificació del pla que permetés
la construcció d’un abocador únicament es podria justificar per motius d’interès
general. L’interès general és, d’acord amb les mocions dels plens municipals, la
resolució del Parlament de Catalunya, i el posicionament de plataformes i
veïns, el rebliment del clot de l’argilera amb terres netes. El Pla territorial
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 20132020, que properament aprovarà el Govern de Catalunya, tampoc considera
d’interès general la construcció d’un abocador a Can Fatjó dels Aurons.
3. La substracció de terres a Can Fatjó dels Aurons durant els anys 2010 i 2011
va sobrepassar amb escreix el previst al pla d’activitats de l’explotació minera,
donant lloc a l’actual clot amb una fondària de 60 metres i capacitat per a més
de 3 milions de tones de terra. La Generalitat de Catalunya ha exigit a
l’empresa titular de l’explotació (Puigfel, S.A.) l’actualització del pla de
restauració i li ha sol·licitat un dipòsit per un valor superior a 1,5 milions d’euros
(el dipòsit previst en el pla de restauració vigent fins ara era de poc més de
60.000 euros).
4. L’empresa Puigfel ha demanat a la Generalitat una modificació del pla de
restauració per poder fer el rebliment del clot amb terres i runes. Però, per
modificar el pla de restauració, l’empresa ha d’obtenir prèviament o bé una
llicència de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (per fer un dipòsit controlat
de residus de la construcció) o bé una autorització de l’Agència de Residus de
Catalunya (per a la gestió de residus com a subproductes). Tant la llicència de
l’Ajuntament com l’autorització de l’Agència de Residus requereixen una
modificació prèvia del pla urbanístic que únicament es podria fer per motius
d’interès general. En cap cas es pot justificar per interès general un canvi del
pla urbanístic per fer un abocador (com s’ha explicat al punt 2).
5. A Can Fatjó dels Aurons actualment no hi ha cap activitat minera i, per tant,
Puigfel S.A. ha de procedir a la restauració del clot. La Generalitat ha demanat
a l’empresa que iniciï la restauració. En el cas que no ho faci ho haurà de fer la
Generalitat, com a responsable subsidiària.
6. Cerdanyola ja té la seva quota d’abocadors, amb l’abocador Elena, l’abocador
Can Planas i sis abocadors més que comporten greus problemes de

contaminació i de salut. Només en l’àmbit del Pla Direccional s’han identificat
fins a 17 espais contaminats.
7. Puigfel S.A. és l’empresa que gestiona l’abocador Elena a Cerdanyola. Aquest
abocador, que havia de ser un abocador modèlic de nova generació, ben aviat
es va convertir en un malson per al territori (pudors, contaminació, etc.). Un cop
tancat, aquest abocador continua generant problemes molt greus amb
conseqüències a mitjà i llarg termini difícils de preveure.
8. El terreny de Can Fatjó dels Aurons està situat al bell mig del “Catalonia
Innovation Triangle” (CIT) una aposta de futur de Cerdanyola, Sant Cugat i
Rubí (que implica ajuntaments, universitats, centres tecnològics i empreses)
que posa èmfasi en la innovació i la tecnologia com a motor per generar
riquesa i ocupació al territori. La construcció d’un abocador és incompatible
amb el projecte del CIT, que sí que és d’interès general per al territori.
9. En els propers anys no es preveu la necessitat de nous abocadors de runes de
la construcció a Catalunya. A més a més, l’empresa Puigfel està gestionant
actualment un abocador de terres i runes (que genera múltiples problemes pel
tipus de residus que s’hi aboquen) a Rubí, a uns cinc quilòmetres de Can Fatjó
dels Aurons. Quin és l’interès real a Can Fatjó dels Aurons?
10. Al nostre voltant tenim exemples d’abocadors que es van tramitar inicialment
com a dipòsits controlats de terres i runes o inerts (atès que a priori causen poc
rebuig social) i que després, mitjançant un mer tràmit administratiu, van passar
a ser abocadors de residus (la normativa ho considera una modificació no
substancial). L’abocador de Can Carreras a Rubí n’és un exemple.
Tenint en compte els fets exposats en aquests 10 punts, no hi ha cap raó objectiva
ni d’interès general per promoure un canvi del pla urbanístic que permeti la
construcció d’un abocador a Can Fatjó dels Aurons.
L’interès d’un privat no es pot posar per sobre de l’interès públic. Tenim molt
presents els problemes generats a Cerdanyola pels abocadors de Can Planas i de
l’Elena i també tenim molt present el difícil camí que vam haver de recórrer per aturar
el projecte de construcció d’un abocador de residus a Can Fatjó dels Aurons. Ara que
la Generalitat ha exigit a Puigfel el rebliment del clot amb terres netes, l’interès
general del territori és que ho faci quan abans millor.
Demanem als Ajuntaments de Cerdanyola i de Sant Cugat i a l’EMD de Bellaterra
que facin les gestions oportunes davant la Generalitat per defensar l’interès
general del territori: el compliment de la normativa i la restauració immediata del
clot amb terres netes, ja sigui per la pròpia empresa o, de forma subsidiària, per
la Generalitat de Catalunya.
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