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La plataforma contra l'abocador de Can Fatjó rebutja l'informe de l'Ajuntament de
Cerdanyola
La plataforma veïnal en contra de la instal·lació d'un
abocador a Can Fatjó dels Aurons, terme municipal de
Cerdanyola a tocar de Sant Cugat, desmenteix l'informe de
l'Ajuntament veí que assegura que els treballs de la
companyia Puigfel a la zona es deuen només a la seva activitat
extractiva. L'entitat assegura que l'actuació és la mateixa que
van certificar, ara fa un any, tècnics de la Generalitat en un
informe on deixava clar que s'estava adequant el forat de
l'argilera per a la construcció d'un abocador de residus
embalats.

La plataforma veïnal en contra de l'abocador de Can Fatjó dels Aurons posa en dubte les conclusions a les
quals han arribat els tècnics de l'Ajuntament de Cerdanyola que aquest divendres van inspeccionar els terrenys
propietat de l'empresa Puigfel. La portaveu de la plataforma, Tatiana Fernández, qüestiona l'informe de
l'Ajuntament de Cerdanyola, fet públic aquest dilluns, i recorda les conclusions a les quals van arribar tècnics
de la Generalitat en un informe del març del 2011.
Tatiana Fernández: Els tècnics de la Generaliat han reconegut l'objectiu dels treballs. El problema és
que no tenen els permisos i per això no ho fan públic.
Segons l'entitat, Puigfel continua ampliant el fons del forat i preparant els talussos necessaris per acollir
l'abocador i recorda que l'empresa està obligada a reomplir el forat de l'argilera un cop finalitzi la seva
explotació com estableixen les condicions de la concessió d'ús d'aquests terrenys.
D'altra banda, l'associació assegura que la nova normativa urbanística, fruit de la Llei Òmnibus i de la Nova
Llei d'Urbanisme, no deixa clar si és l'ajuntament del territori qui té la darrera paraula en la construcció
d'aquest equipament.
La plataforma veïnal reclama novament un pronunciament 'clar' del conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís
Recoder, per esvair els dubtes que l'activitat de Puigfel està generant entre els veïns.
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