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Rebuig unànime de la ciutat a un abocador a Can Fatjó dels Aurons
Sant Cugat rebutja unànimament la instal·lació d'un
abocador de residus d'ecoparc a Can Fatjó dels Aurons, al
terme municipal de Cerdanyola, fronterer amb el nostre
municipi. En una declaració institucional, tots els partits
rebutgen aquest equipament en considerar que està massa a
prop de zones residencials i de centres educatius, empresarials
i sanitaris. La plataforma veïnal en contra d'aquest
equipament ha denunciat durant la sessió plenària que les
obres que s'estan fent a la zona són 'il·legals'.

Amb aquesta declaració, el ple fa oficial el rebuig a l'eventual instal·lació d'aquest espai a tocar de Sant Cugat.
Segons la declaració, la ubicació no és la més indicada per la proximitat amb nuclis residencials, educatius,
socials i de negocis.
El posicionament públic arriba després que una plataforma alertés que s'estaven duent a terme treballs a la
zona que podrien ser previs a la instal·lació de l'abocador. Precisament, en la declaració també es demana
limitar 'la restitució de la realitat física alterada amb l'aportació de terres i runes netes i inerts, amb el posterior
tractament paisatgístic per integrar el paratge a l'entorn'.
La portaveu del PP, Berta Rodríguez, ha llegit la declaració institucional.
Berta Rodríguez: Volem rebutjar la ubicació d'aquest abocador i limitar la restitució de la realitat
física alterada.
D'aquesta manera, Sant Cugat se suma a les demandes de la plataforma veïnal contra aquest equipament. De
fet la portaveu de la plataforma, Tatiana Fernández, ha alertat durant la sessió plenària que les obres que
s'estan duent a terme són 'il·legals'.
Tatiana Fernández: Les obres monumentals que s'estan fent al paratge són totalment il·legals.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va negar que la instal·lació d'un abocador en aquesta
zona fos una proposta de la Generalitat. L'alcaldessa, Mercè Conesa, i el director de l'Agència Catalana de
Residus, Josep Maria Tost, es reuneixen aquest dimarts per analitzar el futur d'aquesta instal·lació.
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