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Els grups polítics, a l'espera dels informes tècnics per reomplir la pedrera Berta amb residus
d'ecoparcs
Els grups municipals amb representació al consistori es
mostren prudents davant la possibilitat de reomplir la pedrera
Berta amb residus urbans provinents d'ecoparcs, tal com
permet la sentència del Tribunal Suprem. Els partits estan a
l'espera dels informes tècnics corresponents que analitzin a
fons la contaminació que comportaria el procediment a la
zona situada a Collserola. Algunes formacions de l'oposició
demanen més implicació de l'equip de govern municipal,
després que l'Ajuntament del Papiol hagi assegurat que 'se
sent sol' a l'hora de defensar que el sot es reompli amb terra i
runa.

El regidor de CiU Jordi Puigneró ha explicat que l'equip de govern està analitzant els estudis i informes tècnics
sobre la possible contaminació de la pedrera i ha negat que l'Ajuntament no estigui implicat en el procés, tal
com ha insinuat l'alcalde del Papiol, Albert Vilà.
Jordi Puigneró: Hem de ser prudents, estem en una fase on s'estan avaluant estudis i informes tècnics.
No estem absents d'aquest debat.
El primer secretari del PSC, Ferran Villaseñor, considera que els informes tècnics sobre la contaminació
decidiran si l'opció d'omplir el sot amb bales d'ecoparcs és factible.
Ferran Villaseñor: Jo crec que cap ciutadà vol un abocador al seu municipi. Cap grup donarà suport a
aquesta opció si els informes són contraris.
ICV-EUiA ha demanat prudència i ha recordat que la sentència del Tribunal Suprem no se sustenta amb cap
estudi. El portaveu de la formació, Joan Calderón, creu que caldria esperar els informes per saber si es pot
instal·lar un abocador d'aquest tipus a Collserola.
Joan Calderón: Esperaria als informes tècnics que diguin si és possible o no.
El regidor d'ERC Toni Ramon ha mostrat la preocupació del seu grup per la contaminació de l'aqüífer que hi
ha a sota de la pedrera. Els republicans han expressat el seu suport a l'Ajuntament del Papiol i esperen que
l'equip de govern municipal prengui partit en el mateix sentit.
Toni Ramon: Si estem parlant de runes no hi ha conflictes, amb bales sí. Donem suport al Papiol i
esperem que l'Ajuntament prengui partit.
El PP és partidari que l'Ajuntament de Sant Cugat es mulli i faci costat al consistori del Papiol. Berta
Rodríguez és la portaveu de la formació.
Berta
Rodríguez: L'equip de govern s'ha de mullar, entenem l'alcalde del Papiol, hem de fer front
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comú.
Els partits han fet aquestes declaracions a la tertúlia del programa Sant Cugat a Fons de Cugat ràdio aquest
dimarts.
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