PLATAFORMA CONTRA L’ABOCADOR DE DEIXALLES A CAN FATJÓ DELS AURONS
ELS TREBALLS PER FER L’ABOCADOR A CAN FATJÓ DELS AURONS ES
REINICIEN SENSE AUTORITZACIÓ

DESPRÉS DE:
-

-

-

les mocions per unanimitat de rebuig a l’abocador de Can Fatjó dels Aurons als
plens de Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra;
la resolució de rebuig a l’abocador del Parlament de Catalunya;
la declaració d’incompatibilitat urbanística per fer l’abocador de l’Ajuntament de
Cerdanyola;
la denegació del permís ambiental per part de la Generalitat de Catalunya;
les declaracions del conseller Lluís Recoder i del director de l’Agència Catalana
de Residus Josep Maria Tost que els abocadors no es poden fer sense el
consens del territori;
les declaracions de tots els partits polítics de Cerdanyola i de la seva
alcaldessa dient que Cerdanyola ja té la seva quota d’abocadors i que no
acollirà cap abocador més;
les denúncies per part de veïns, plataformes i partits polítics de la il·legalitat
dels ingents moviments de terres a Can Fatjó dels Aurons.

Després de tot això els ciutadans contemplem perplexos com ELS CAMIONS I LES
EXCAVADORES DE L’EMPRESA PUIGFEL CONTINUEN AMB LA CONSTRUCCIÓ
DE L’ABOCADOR D’ESCOMBRARIES A CAN FATJÓ DELS AURONS amb la
indiferència (o alguna cosa més?) de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de
Cerdanyola.
Els ciutadans estem decebuts, indignats i emprenyats, però no ens sentim derrotats ni
impotents... ara tenim més ganes que mai per lluitar contra aquesta BARBARITAT
QUE ÉS CONSTRUIR UN ABOCADOR D’ESCOMBRARIES AL COSTAT
D’ESCOLES, HOSPITALS I HABITATGES.
Aquest abocador no es pot fer sense els permisos perceptius de la Generalitat i de
l’Ajuntament. Si l’empresa Puigfel continua els treballs per fer l’abocador és que té la
certesa que tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de Cerdanyola li
donaran els permisos necessaris per fer-lo.

ELS CIUTADANS VOLEM SABER QUÈ ESTÀ PASSANT A CAN FATJÓ DELS
AURONS I DEMANEM A L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA FETS, NO
PARAULES.
Demanem a l’Ajuntament de Cerdanyola que:
-

ens expliqui quines actuacions ha emprès en els darrers mesos per parar les
obres il·legals per fer un abocador a Can Fatjó dels Aurons;
ens comuniqui quines són totes les vies que té l’empresa Puigfel per obtenir
els permisos i començar a portar escombraries a Can Fatjó dels Aurons
(abocador tipus II);
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-

-

demani a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona un informe jurídic sobre
quines són les vies que té l’empresa Puigfel per obtenir els permisos per fer un
abocador de classe II a Can Fatjó dels Aurons, que detalli també quins són tots
els organismes implicats i el paper de cadascun d’ells;
denunciï la il·legalitat de les obres de construcció de l’abocador i demani la
seva paralització davant la forta alarma social i la voluntat manifesta de Puigfel
de convertir Can Fatjó dels Aurons en un abocador d’escombraries.

Demanem a l’Ajuntament de Sant Cugat i a l’EMD de Bellaterra que:
-

reclamin explicacions a l’Ajuntament de Cerdanyola i a la Generalitat de
Catalunya dels moviments de terres a Can Fatjó dels Aurons per fer un
abocador d’escombraries, a tocar de les escoles i dels habitatges de Sant
Cugat i Bellaterra.

IMATGES DEL FORAT ON ES VOL FER L’ABOCADOR
Aquestes són fotos del clot avui 8 de març de 2012. Com es pot veure hi estan
treballant dues màquines: una per fer forat i una altra per moure terra. En les darreres
dues setmanes hi ha hagut un trànsit intens i continu de camions, que treien terra del
fons del clot.
Vista del forat i de la màquina que aquests dies ha estat traient terres, molt a
prop de les cases de Sant Cugat (amb el Monestir al fons).
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Vista panoràmica del clot. Al fons s’hi pot veure l’excavadora.

8 de març de 2012
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