Plataforma contra l’abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons
Qui som?
Som ciutadans i entitats, principalment de Bellaterra, Cerdanyola i Sant Cugat, unides per
un objectiu comú: que a l’argilera de l’empresa de ceràmiques Almar a Can Fatjó dels
Aurons no s’instal·li un abocador de residus provinents d’ecoparcs. Aquesta possibilitat ha
estat proposada per l’Agència de Residus de Catalunya i està contemplada en el Pla de
Viabilitat Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Per què ens oposem a l’abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons:
1. La ubicació de Can Fatjó dels Aurons és del tot inadequada per a un abocador de
residus urbans per la proximitat dels habitatges de Bellaterra, d’un hospital i de 8
escoles, i per estar situat al bell mig de la via verda i en una zona molt rica en
aigües subterrànies. La normativa (Directiva europea 1999/31/CE i Reial decret
1481/2001) estableix que per a la ubicació d’un abocador cal tenir en consideració les
distàncies entre el límit de l’abocador i les zones residencials i recreatives. L'abocador de
residus urbans estarà a menys de 50 metres dels veïns de Bellaterra i molt a prop d'un
hospital de Sant Cugat i de més de 8 escoles. Està situat al bell mig de la via verda i en
una zona molt rica en aigües subterrànies. Es troba al costat de la UAB i del parc
empresarial de Can Sant Joan, i a menys de dos quilòmetres del centre de Sant Cugat.
Per tant, la decisió ha de tenir en compte l’opinió dels veïns i les entitats afectades de
Bellaterra, Cerdanyola i Sant Cugat. El govern de l’EMD de Bellaterra ja s’ha pronunciat
en contra de l’abocador.
2. 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. L’abocador de Can Fatjó dels Aurons, amb una capacitat per a 3 milions de tones
de residus, seria tres vegades més gran que l’abocador Elena i més gran que l’abocador
Can Planas. Segons l’Ajuntament de Cerdanyola i l’Agència de Residus de Catalunya, les
bales de deixalles que s’abocarien a Can Fatjó dels Aurons no haurien de fer pudor, atès
que provenen de l’Ecoparc, estan inertitzades i “únicament” contenen un màxim d’un 15%
de matèria orgànica. La realitat però és ben diferent: la pudor de l’abocador Elena
(dipositari de bales procedents de l’Ecoparc) és ara a l’hivern perceptible des de la UAB
fins al Parc Tecnològic, i de la fàbrica Sugranyes- Sincrotró fins a Serragalliners i, segons
com bufi l’aire, molt més enllà. A l’estiu els problemes d’olor són molt pitjors. D’altra
banda, Cerdanyola encara no té resolt l’abocador de Can Planas. Davant la incapacitat de
l’Ajuntament de Cerdanyola, el Consorci del Centre Direccional i l’Agència de Residus de
Catalunya per trobar-hi una solució satisfactòria, s’ha hagut d’elevar l’assumpte a la
Comissió Europea.

3. L’abocador és un mal negoci que ens hipoteca als ciutadans durant dècades a canvi
de tapar un forat en les malmeses finances de l’Ajuntament i d’enriquir a uns pocs (els
propietaris de l’argilera d’Almar i l’empresa que gestiona l’abocador). Està previst que
l’Ajuntament de Cerdanyola ingressi per cada tona de residus de l’Ecoparc només 3 euros
(és el preu que rep actualment per cada tona de residus dipositada a l’abocador Elena).
Per tant, per omplir l’abocador de Can Fatjó dels Aurons amb 3 tones de residus, el
Consistori ingressaria un total aproximat de 9 milions d’euros per tota la vida útil de
l’abocador. Aquesta quantitat contribuiria sens dubte a tapar alguns forats (equival
aproximadament al 12% dels ingressos del pressupost de l’Ajuntament de Cerdanyola de
2011), però és una quantitat irrisòria per compensar les molèsties i la contaminació
mediambiental que patirem molts ciutadans les properes dècades, per no parlar de la
depreciació del valor del sòl i la pèrdua d’atractiu d’una de les zones de Catalunya amb
més dinamisme empresarial, que en els darrers anys ha fet, amb èxit, una aposta decidida
per la innovació i la tecnologia (Polígon Can Sant Joan, UAB, Sincrotó, Parc Tecnològic,
etc.).

Quina és la proposta de la plataforma?
La proposta de la Plataforma és que el clot de l’argilera Almar a Can Fatjó dels Aurons
s’ompli amb terres i runes provinents de la construcció.

