
Passejant per Can Pla-
nas, a Cerdanyola del Va-
llès, gairebé res no et fa 
pensar el que hi ha en el 
subsòl. Només una pan-
carta gegant en un dels 
accessos t’alerta que no 
és un indret convencional: 
“Benvinguts al poble dels 
abocadors tòxics”. 

Aparentment, Can Pla-
nas és un terreny verge. 
El traçat urbanístic i les 
construccions que s’hi es-
tan fent a les proximitats 
fan d’ell un espai valuós, 
frontera entre la zona na-

tural i la industrialitzada. 
Des de lluny es veuen 
arbres joves, herba verda 
i vistosa i ginesta florida. 
Més enllà d’un turó s’alça 
el castell de Sant Marçal, 
vorejat d’un camp de 
blat encara tendre. Just a 
l’altre costat, resisteix una 
petita església que abraça 
la molsa resseca entre les 
seves pedres. Des del bell 
mig de la plana s’hi veuen 
a pocs metres l’autopista 
A-7, el barri de Serraga-
lliners, el Parc Tecnològic 
del Vallès i les columnes 

insígnia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
A l’altra banda d’un camí 
enfilat de pollancres, es 
troba el Sincrotró de Cer-
danyola del Vallès. Però 
aquesta obra d’enginyeria 
pertany a un món aliè a 
aquest camp que emana 
calma. Una calma no-
més trencada per unes 
xemeneies de totxos ro-
jos, que creixen al mig 
del pla com trompetes 
de la mort. S’endinsen a 
la terra fins arribar a to-
car un tumor que dorm 

latent i podrit. Milions de 
tones de residus contami-
nants bateguen sota els 
arbres, l’herba i la gines-
ta. Milions de tones de 
l’abocador de Can Planas 
que podrien matar el més 
lleu vestigi de vida.

Des dels inicis, Can 
Planas va ser l’espai triat 
pel Consorci del Centre 
Direccional de Cerdan-
yola per ubicar el macro 
projecte urbanístic de 
La Plana del Castell, un 
sector que havia d’acollir 
el Parc de la Ciència, el 
Sincotró ALBA, una 
zona residencial de 4.100 
habitatges i un corredor 
verd entre Collserola i 
Sant Llorenç d’Amunt. 
De les 340 hectàrees que 
es preveien urbanitzar ja 
s’han construït 60. Les 
20 hectàrees que ocupa el 
marge est de Can Planas, 
el més proper al Castell, 
segueix intacte des que 
l’abocador es clausurés 
al 1995. 

L’Albert Làzaro és 
un veí que ha viscut el 
dia a dia de l’evolució 
de la Plana del Castell. 
Casa seva està a només 
un quilòmetre i els seus 
setanta anys com a resi-
dent a Cerdanyola avalen 
el seu coneixement sobre 
el terreny i sobre les di-
ferents irregularitats que 
s’han anat succeint. “El 
que ara sembla un turó 
va ser en el seu dia un 
sot de 18 hectàrees”, ex-
plica. De fet, Can Planas 
se suma a altres terrenys 
argilosos del municipi 
que han esdevingut un 
abocador. En quatre qui-
lòmetres a la rodona Cer-
danyola té vuit aboca-
dors, dels quals, l’Elena, 
encara s’està omplenant 
–just a tocar del Sincotró 
ALBA-. 

A principis dels anys 
70 els terrenys d’argila 
havien deixat un sot de 
18 hectàrees al costat 
del Castell de Cerdan-

Planas de somnis i verí

Sobre l’abocador de Can Planas, avui cobert amb tones de terra, 
l’Ajuntament de Cerdanyola vol tirar endavant un projecte urba-
nístic de 3.300 habitatges i equipaments anomenat Centre Direccio-
nal/Parc de l’Alba. En aquest abocador de Can Planas, enfonsat a 
la terra fins a un promig de 15 metres, hi ha més de 2,5 milions de 
metres cúbics de residus, més d’un 13% dels quals són perillosos i 
perjudicials per a la salut. Segons el Reial Decret de Sòls Contami-
nats 9/2005, en aquest terreny la construcció és il•legal. Tot i això, la 
Generalitat de Catalunya es nega a declarar el terreny contaminat 
mentre l’Ajuntament de Cerdanyola aposta per una solució tempo-
ral que comportaria riscos per a la salut de les persones.

Plànol de la zona on està situat l’abocador.



yola. Una de les famílies 
propietàries d’aquells 
terrenys, els Margenat, 
van deixar que l’empresa 
Puigfel S.A. els explotés 
per després omplenar-los 
amb residus. Aleshores, 
la normativa era massa 
feble com per portar un 
catàleg exhaustiu dels 
productes que s’hi aboca-
ven. Algunes veus, com 
la de l’Albert Làzaro, 
segueixen recordant que 
camions, alguns amb 
matricula francesa, abo-
caven productes durant 
les nits sense cap tipus de 
catalogació ni control. 

Làzaro és una de les 
persones més actives 
dins la Plataforma Cer-
danyola Sense Aboca-
dors, que treballa conjun-
tament amb l’Associació 
Via Verda, en contra del 
fort impacte ambiental i 
contra la salut que supo-
sa el Centre Direccional. 
A l’entitat centrada en la 
lluita contra l’abocador 
de Can Planas hi ha una 
vintena de persones de 
totes les ideologies: eco-
logistes, conservadors, 
independentistes, etc. La 
Plataforma es va formar a 
partir de la decisió del go-
vern local d’aplicar una 
solució mixta a la pro-
blemàtica de l’abocador. 
Al juny del 2009, un any 
després que es presentés 
el darrer informe sobre la 
catalogació de productes 
tòxics a l’abocador, el lla-
vors alcalde de Cerdan-
yola, Antoni Morral, va 
aprovar una solució que 
agilitzava el projecte del 
Centre Direccional, lla-
vors paralitzat, però que 
no afrontava el proble-
ma: els residus tòxics se-
guirien allà. La principal 
raó que donava l’alcalde 
fou que el procés de sa-
nejament íntegre causaria 
un risc per a la salut re-
lacionat amb el transport 
dels residus. De fet, en 
unes declaracions que va 
fer Tv3 el 21 de gener de 
2009, l’alcalde s’atrevia 
a dir que els riscos “tal 
i com està l’abocador”, 
eren inapreciables. 

Un abocador il•legal
L’abocador de Can Pla-
nas té una extensió de 
més de 18 hectàrees, amb 
fondàries que arriben al 
promig de 15 metres, i 
un total de 2,5 milions de 
metres cúbics de residus. 
Des dels anys 70, com ja 
hem comentat, s’hi estan 
abocant substàncies de 
tota mena. La dificultat 
de quantificar i determi-

nar els residus abocats 
rau en el fet que s’hi van 
dipositar sense cap tipus 
de control durant molts 
anys. Amb el pas del 
temps, es van crear dife-
rents substrats de com-
posicions diferents, fins 
que es va omplir. Temps 
després es va decidir 
clausurar-lo amb terra (el 
1995).

L’any 2007 el Centre 
Direccional encarrega 
un informe per determi-
nar quines substàncies 
es troben a l’abocador 
per tal de saber si es pot 
tirar endavant el projecte 
urbanístic. Aquest docu-
ment, anomenat informe 
IDOM, té més de 1.500 
pàgines on apareixen es-
pecificats una sèrie de re-
sidus tòxics quantificats 
que superen els límits 
de referència dictats pel 
Reial Decret 9/2005 de 
Sòls contaminats. De fet 
el mateix IDOM, en pà-
gines concretes assegura 

que s’incompleix aquesta 
legislació. La normativa 
estableix en quines cir-
cumstàncies un terreny 
s’haurà de declarar sòl 
contaminat per l’autoritat 
competent – en el cas 
de l’abocador de Can 
Planas, per la Generali-
tat de Catalunya. Si una 
superfície de terra es de-
clara contaminada, queda 
prohibida la construcció 

de qualsevol tipus de 
equipament que impliqui 
l’activitat humana. Per 
tant, el projecte urbanís-
tic seria inviable. 

La Rosa Guallar 
exerceix com a presi-
denta de l’associació 
Via Verda, una entitat 
crítica amb els plans de 
l’Ajuntament a Can Pla-
nas. Guallar explica que 
l’entitat va contactar amb 
la Fiscalia de Medi Am-
bient per donar a conèixer 
l’incompliment del Reial 
Decret 9/2005 i la pro-
blemàtica de Can Planas. 
De fet, encara conserva 
una carta en la qual la Di-
rectora del Departament 
de Medi Ambient, Ge-
noveva Català, contesta 
que es tracta de “residus 
en dipòsits controlats” i 
per tant “no és procedent 
l’aplicació” del Reial De-
cret.  Malgrat que s’ha 
demostrat que els residus 
més tòxics foren abocats 
sense control, la Fiscalia 

L’abocador 
té 18 hec-
tàrees amb
fondàries 
que arriben 
als 60 metres 
i un total de 
2,5 milions 
de metres 
cúbics de 
residus.

La seva 
ubicació
al costat
del Sincotró
ALBA el
converteix 
en un
objectiu
urbanístic
especialment
sucós

L’entitat Cerdanyola sense Abocadors dóna la benvinguda amb aquest cartell.



va desoir la denúncia dels 
ecologistes. 

Guallar va exercir 
com a regidora de Medi 
Ambient durant part del 
mandat d’Antoni Morral. 
Recorda els seus anys a 
l’Ajuntament com “un 
capítol a oblidar del qual 
encara es recupera”. Al 
2006 va dimitir, ella va 
viure des de dins les ma-
niobres de l’Ajuntament 
per obviar el problema 
i seguir amb el projecte 
del Centre Direccional: 
“L’alcalde ens tenia pro-
hibit contestar als plens 
de l’Ajuntament sobre el 
tema de l’abocador, rebia 
informes que alertaven 
dels riscos i els tancava 
a un calaix”, explica. Els 
membres de la Platafor-
ma asseguren que Morral 
va aconseguir silenciar la 
problemàtica dels aboca-
dors entre 2003 i 2006. 
Tan evident era que el 
govern no volia parlar 

d’aquest tema que al 2007 
el Director del Centre Di-
reccional –mà dreta de 
Morral- va declarar que 
“en el moment de la pla-
nificació, l’abocador era 
desconegut”. Aquesta se-
ria una afirmació contra-
dictòria tenint en comp-
te que un dels primers 
comunicats de premsa 
respecte a l’ampliació 
del Parc Tecnològic a la 
zona del Castell de Sant 
Marçal és de l’any 2000 
i que les notícies a El Pe-
riódico i La Vanguardia 
sobre la problemàtica de 
l’abocador s’havien pu-
blicat des del 1981. 

Catàleg de tòxics sote-
rrats
Entre les substàncies abo-
cades a Can Planas s’hi 
troben 330.000 metres 
cúbics de residus perillo-
sos. D’aquest residus, hi 
ha una sèrie de elements 
perjudicials per la salut: 

benzè, tetracloroetilè, clo-
rur de vinil, TPH alifàtic 
(C30-C40), monocloro-
benzens, naftalè, cresols 
i triclorofenols. El benzè 
pot provocar la mort si 
es respira, s’absorbeix 
o s’ingereix amb nivells 
molt alts, mentre que en 
nivells baixos pot cau-
sar somnolència, mareig, 
al•lucinacions, vòmits, 
taquicàrdia, mal de caps 
i migranya, confusió o 
pèrdua del coneixement. 
L’Organització Mundial 
de la Salut adverteix que 
també pot provocar leu-
cèmia. Segons el Depar-
tament de Salut i Serveis 
Humans (DHHS) del 
govern dels Estats Units, 
tant el tetracloroetilè com 
el clorur de vinil – emprat 
per fabricar PVC – són 
cancerígens. Pel que fa 
al TPH – hidrocarburs to-
tals de petroli –, el Centre 
Internacional de Investi-
gacions sobre el Càncer 

pot perjudicar el sistema 
nerviós, i alguns dels seus 
compostos també po-
den provocar càncer. Els 
efectes perjudicials dels 
monoclorobenzens també 
afecten el sistema nerviós 
i, a més a més, provoquen 
insuficiència hepàtica. 
D’altra banda, l’exposició 
a la naftalina pot provo-
car anèmia hemolítica, ja 
que destrueix els glòbuls 
vermells del cos. Per la 
seva part, els cresols són 
substàncies corrosives 
que en contacte amb la 
pell provoquen cremades 
i que poden causar greus 
lesions si s’ingereixen. 
La Agència de Protecció 
del Medi ambient (EPA 
– Enviroment Protection 
Agency) ha determinat 
que possiblement els cre-
sols siguin substàncies 
cancerígenes. Per últim, 
el triclorofenol pot causar 
lesions greus de fetge, i 
segons investigacions de 

la DHHS, podria provo-
car càncer de fetge i leu-
cèmia. A més d’aquests 
residus, n’hi ha uns altres 
que també incompleixen 
la legislació: “Antimoni, 
bari, crom, cobalt, coure, 
plom, molibdè, níquel, 
estany, zinc... tots aquets 
metalls pesants són can-
cerígens”, assegura el 
Roger Caballé, químic i 
membre de la Plataforma 
Cerdanyola ense Aboca-
dors. Tots els elements 
mencionats superen els 
límits establerts pel Reial 
Decret 9/2005, i el mateix 
informe IDOM ho reco-
neix quan fa constar que 
“l’analítica realitzada en 
les mostres (...) llancen 
concentracions per sobre 
dels Nivells Genèrics de 
Referència”. 

Les solucions a la pro-
blemàtica
L’IDOM va tenir un pre-
decessor, l’anomenat In-
forme de Manresa, que 
data de l’any 2003, on 
ja es feia un estudi so-
bre les condicions del 
terreny de Can Planas. 
L’informe, encarregat 
per l’ajuntament de Cer-
danyola, recomanava no 
construir habitatges sobre 
aquella superfície ja que 
apuntava a l’existència de 
substàncies contaminants. 
Cal dir que l’informe 
IDOM era confidencial, i 
la part que es va fer pú-
blica era un resum en el 
qual, per exemple, es va 
reduir l’anàlisi de riscos 
de 523 a 9 pàgines. “Po-
dem veure l’esbiaixat 
d’aquet resum. Devien 
pensar que l’original nin-
gú se’l llegiria”, afirma el 
Roger Caballé. El govern 
ecosocialista d’Antoni 
Morral va optar sempre 
per l’anomenada “solució 
mixta” de l’informe de la 
consultura IDOM. En un 
capítol de solucions de 
l’IDOM, la batejada com 
a “mixta” era la més repe-
tida com a recomanable: 
“Seria la més ràpida i la 
menys costosa però no la 
menys efectiva”, discrepa 
Làzaro. De fet, respecte a 

Estat actual del pou i les instal.lacions de bombeig de lixiviats 
del sector Oest de l’abocador de Can Planas. 



la solució d’excavació to-
tal, el resum de l’IDOM 
apunta que eliminaria la 
seva total afecció sobre la 
salut humana i l’entorn. 
En canvi, quan parla de la 
solució mixta, no fa cap 
referència a l’impacte que 
tindria sobre la població. 
Només repara en les vir-
tuts d’aquesta alternativa: 
el temps d’execució breu 
i la baixa inversió econò-
mica. De la mateixa ma-
nera el resum de l’IDOM 
explica en la pàgina 20 
que el sanejament total 
seria la màxima garantia 
quant a l’eliminació de 
riscos. En total, dedica 
una cinquantena de pà-
gines al capítol de solu-
cions. 

El capítol de despeses 
de cada solució no és tant 
esperançador. Segons el 
resum, l’excavació to-
tal suposaria 196,6 mi-
lions d’euros. En canvi, 
l’alternativa del segellat 
només costaria 34,8 mi-
lions d’euros. A això 
cal afegir-hi un conveni 
signat per l’Agencia de 
Residus, Ajuntament i 
Entitat Metropolitana de 
Tractament de Residus 
(EMSHTR) pel qual les 
tres administracions es 
comprometien a repartir-
se el finançament de la 
solució en 40%, les dues 
primeres; i un 20% del 
cost total l’Ajuntament. 
El conveni es va signar 
quan la Fiscalia de Medi 
Ambient va iniciar dili-
gències d’investigació 
l’any 2006. De fet, 
aquests tres organismes 
són els responsables 
de la problemàtica de 
l’abocador segons un 
Informe Jurídic públic al 
2003.  

Problemes afegits 
La ubicació d’aquest 
terreny – al costat del 
Sincrotró, dins del Cen-
tre Tecnològic – el con-
verteix en un objectiu 
urbanístic especialment 
sucós. “El sincrotró és 
el més avançat de tota 
Europa, i a 500 metres 
tenim un abocador amb 

productes contaminants”, 
declara Caballé. És per 
això que els successius 
responsables que han 
passat per l’ajuntament 
de Cerdanyola intenten 
aprovar la mesura que els 
permeti continuar amb la 
construcció d’habitatges: 
el segellament parcial. Ja 
ho va intentar el nucli de 
govern de l’Antoni Mo-
rral, i actualment està a 
punt de ser aprovat pel 
PSC – que quan estava a 
l’oposició s’hi va oposar 
– amb el suport de CiU. 

El segellament parcial 
és una solució no per-
manent ja que es limita 
a construir uns murs que 
embolcallin els residus 
per la part de sobre i pels 
costats. El problema és 
que molts d’aquest resi-
dus que es troben a la part 
inferior dels estrats es fil-
tren cap als aqüífers que 
estan situats en aquesta 
zona, que contaminen les 
aigües i s’estenen fora del 
perímetre de l’abocador. 
Això mateix va passar al 
2004, quan es va produir 
una fuita de lixiviats (lí-
quids que es generen dels 
residus dels abocadors) 
fruït de les filtracions. 
Per solucionar aquest 
problema, es va optar 

per connectar aquesta 
fuga amb el clavegueram 
procedent de la Univer-
sitat Autònoma de Bar-
celona. Aquesta mesura 
és il•legal, ja que la llei 
prohibeix la circulació de 
substàncies contaminants 
procedents d’abocadors 
pel sistema de clavegue-
ram d’ús urbà. “Si això 
ho hagués fet un particu-
lar, ja seria a la presó”, va 
declarar a raó d’aquesta 
mesura Salvador Sega-
rra, membre de la Plata-
forma Cerdanyola Sense 
Abocadors. La decisió, 
en aquest cas, la va pren-
dre l’ajuntament en mans 
de Morral. El segon inci-
dent va ser una altra fuita 
de lixiviats al mateix any 
que va arribar a una riera 
propera. Aquest flux de 
l’abocador es va desviar 
cap a un terreny proper 
on es va improvisar una 
piscina per emmagatze-
mar els líquids pestilents. 
Aquests incidents demos-
tren que el segellament 
parcial és una opció poc 
fiable. A més, la mesura 
obligaria a posar mesu-
radors que controlessin 
les possibles emanacions 
de gasos i lixiviats, que 
en tot cas també hau-
rien de col•locar-se als 

mateixos habitatges. La 
solució més adient seria 
el sanejament complert 
de l’abocador, que a 
més d’evitar problemes 
futurs de contaminació 
derivada de l’abocador, 
permetria la construcció 
legal sobre el terreny. El 
problema és que el cost 
econòmic és molt elevat 
– l’informe IDOM esta-
bleix una xifra de més de 
200 milions d’euros – i 
l’ajuntament no pot assu-
mir aquesta despesa. Des 
de l’ajuntament s’afirma 
que es un projecte invia-
ble, però químics com 
Roger Caballé assegu-
ren que és un projecte 
similar al que es va rea-
litzar al Coto de Doñana 
(Granada) després del 
vessament de productes 
contaminants. Per part de 
l’ajuntament no han tin-
gut en compte una possi-
ble via de demanar ajuda 
a la Unió Europea per tal 
d’obtenir una aportació 
econòmica que ajudi a 
finançar el sanejament. 
“No ens hem plantejat 
aquesta opció, desconec 
si existeixen aquest ti-
pus d’ajudes”, reconeix 
la Consol Pla, primera 
tinent d’alcalde i porta-
veu de CIU a Cerdanyo-

la. Des de l’oposició a 
aquest projecte, encapça-
lada pel Partit Popular de 
Cerdanyola, es vol apos-
tar pel sanejament total 
posant per davant la salut 
de les persones a les des-
peses econòmiques. De 
fet, es va presentar una 
moció al ple de la ciutat 
per tal de que s’estudiïn 
els casos de càncer a Cer-
danyola, amb l’objectiu 
de determinar si els resi-
dus que romanen a Can 
Planas està contribuint 
al desenvolupament de 
la malaltia. A més, es 
volen instal•lar uns cap-
tadors de compostos or-
gànics volàtils al voltant 
de l’abocador, en diver-
sos punts de la ciutats. 
Aquests detectors de ga-
sos serien controlats per 
tècnics de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
i ajudarien a definir el 
vertader impacte de Can 
Planas sobre la població 
cerdanyolenca. 

Redacció: Mireia Alon-
so / Sara Arroyo / Edu 
Soler. Autoritzem el dret 
a publicar aquest treball a 
l’entitat Cerdanyola sense 
abocadors, col·laboradora 
en el recull de documen-
tació i testimonis. 
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