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L'Agència de Catalana de Residus nega cap projecte per instal·lar un abocador a Can Fatjó
dels Aurons
El director de l'Agència Catalana de Residus, Josep Maria
Tost, nega que a hores d'ara hi hagi plans per instal·lar un
abocador a Can Fatjó dels Aurons, al terme municipal de
Cerdanyola a tocar de Sant Cugat. Tot i això, el cap de
l'agència, que s'ha reunit aquest dimarts amb l'alcaldessa,
remarca que l'entitat està elaborant un estudi per detectar les
futures necessitats en matèria de gestió de residus i decidir les
futures ubicacions de les plantes de tractament. En aquest
sentit, Tost ha subratllat que l'emplaçament d'aquest tipus
d'instal·lacions es consensua amb el territori.

El cap de l'entitat ha explicat que en aquests moments el Vallès ja disposa de suficients infraestructures per als
tractaments de residus i que no contempla 'en un futur immediat' la construcció de noves plantes. A finals
d'aquest any, l'agència preveu tenir enllestit un estudi d'infraestructures que dibuixi les necessitats en matèria
de gestió de residus per al període 2015-2020. Aquest document serà el que determinarà les noves
instal·lacions a construir de cara el futur.
Tost ha explicat que no es prendrà cap decisió fins a tenir acabat l'estudi.
Josep Maria Tost: No és qüestió d'ara no i després sí. Ara farem el pla d'infraestructures i després
decidirem l'actuació.
Tot i això, Josep Maria Tost s'ha mostrat partidari del fet que cada territori gestioni els seus propis residus i,
per tant, hi ha possibilitats que a la ciutat s'hi ubiqui un abocador.
De la seva banda, l'alcaldessa, Mercè Conesa, s'ha mostrat tranquil·la després de la reunió amb Tost.
Mercè Conesa: Ens han dit que no hi ha cap urgència i que no hi ha cap autorització. Han escoltat la
nostra opinió. Per tant, estem tranquils.
Segons Tost, l'agència no té cap constància ni petició d'ubicar un abocador a l'argilera Almar. El director de
l'Agència Catalana de Residus assegura que els treballs que s'hi fan estan relacionats amb l'activitat econòmica
de l'empresa explotadora.
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