
Resum del que ha succeït a l'entor del fals procés de Participació Ciutadana en la 
comunicació amb la UE sobre l'Abocador de Can Planes. 
Denúncia d'intent de manipulació del Comissari europeu. 
 
1- En el Ple de desembre de 2010, el Govern de Cerdanyola va descartar executar 
la falsa sol·lució 3A per descontaminar l'abocador de Can Planes (triada per 
l'anterior govern de Morral), i es va comprometre a iniciar una nova etapa per 
cercar una solució millor posan en primer terme la salut de les persones. 
 
2-En el Ple de gener de 2011, l'Ajuntament de Cerdanyola va aprovar per 
unanimitat una Moció que deia que “l'Ajuntament de Cerdanyola atesa la seva 
participació en el Consorci del Centre Direccional, adreci una consulta al 
Comossari de Medi Ambient de la Unió Europea per buscar una solució definitiva 
per realitzar la recuperació ambiental de l'abocador de Can Planas (...), d'acord 
amb la normativa medi ambiental de la Unió Europea.” 
 
3-Arran d'aquests dos fets, la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors va entrar 
per registre de l'Ajuntament reiterades instàncies demanant poder estar informada  
de totes les comunicacions que l'Ajuntament mantingués amb el Comissari 
europeu, així com poder participar en el contingut i en la decició de la 
documentació que se li lliurés. A més a més, la Plataforma també va fer aquesta 
petició  en els “post-Ple” dels mesos de febrer i març. La tinentta d'alcaldia de 
Territori i medi ambient es comprometé a dita Participació. 
 
4- El dia 6 d'abril, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat que el 
resultat de la consulta al Comissari de Medi Ambient de la UE fos vinculant. 
Tanmateix, aquesta aprovació del Parlament  es va fer sense que l'Ajuntament 
hagués, encara, enviat res ( a data d'avui , 16 d'abril de 2011, encara no s'ha 
enviat res al Comissari al Comissari).  
 
5- El divendres 8 d'abril a les 16 hores de la tarda la Plataforma Cerdanyola sense 
Abocadors va rebre un correu electrònic de l'Ajuntament, amb la carta que 



l'alcaldessa de Cerdanyola tenia previst enviar al Comissari europeu, amb 
l'encàrrec que la Plataforma donés opinió, tant sobre el text com sobre la 
documentació que pretenien lliurar-li. S'ens comunicà que  haviem de fer la feina 
amb la màxima urgència i si la teniem feta pel dilluns següent, dia 11, millor. 
 
6- Trobant-nos a les portes del cap de setmana i indignats per les presses que ens 
imposaven després de tres mesos de retard, la Plataforma va decidir actuar amb 
máxima responsabilitat i vam posar-nos a treballar, quedant astorats tant amb el 
text com amb la documentació que pretenien lliurar al Comissari.  
 
7-El text  de la carta era absolutament insustancial i fins i tot faltava a la veritat en 
aspectes crucials, donant al Comissari una visió sesgada del problema de 
contaminació de Can Planes, per exemple afirmant que l'abocador va ser un 
“diposit controlat”. La Plataforma hem alertat a la regidora que, en cas de signar 
això, l'alcaldessa no tant sols estaria tergiversant informació, sinó que mentiria de 
manera flagart.  
 
8-En quan a la documentació que s'adjuntava, només constava d'un resum breu i 
superficial de l'Informe IDOM, i d'abundant documentació sobre la falsa solució 
(3A) de la qual se li vol lliurar inclús l'avanprojecte executiu, amb la intenció 
subjacent però clara de no informar de manera profunda i fefaent sobre el 
DIAGNÓSTIC de Can Planas que hi ha a l'Infirme IDOM i, en canvi, orientar al 
Comissari cap a la tria de la solució 3A 
 
3- Davant el fet que la Tinenta d'Alcaldia de Territori i medi ambient ens demanava 
l'opinió, la Plataforma vam reunir-nos d'urgència el divendres mateix i, tot i que 
pensàvem que la urgència que se'ns imposava era del tot indigne, el dilluns a 
primera hora del matí la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors va entar la seva 
proposta de carta al Comissari, així com la documentació que creiem necessaria 
per tal que tingui criteri pròpi sobre Can Planas i, així, pugui decidir de manera 
autònoma quina solució per garanteix millor la salut de les persones. 
 



4- Dos dies després, el dimecres 13, la regidora va convocar per l'endemà a la 
Plataforma a la seu del Consorci del Centre Direccional. De nou vam haver 
d'adaptar-nos a la urgència d'una reunió convocada d'un dia per l'altre i hi 
assistirem. Ens van rebre la regidora i el Director del Consorci del Centre 
Direccional, Sr. Sodupe. 
 
5- Vam trobar-nos que havien tornat a redactar la carta al Comissari però sense 
tenir en compte la nostra proposta de redactat (adjuntem copia). En quan a la 
documentació, no havien canviat res.  
 
6- En aquesta reunió del dia 13 va quedar palès que el compliment de la Moció  del 
Ple municipal s'ha posat en mans de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), de 
l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidraulics i Tractament de Residus (EMSTHER) i 
del Consorci del Centre Direccional (INCASOL). De manera que la carta al 
Comissari l'han estat decidint aquestes institucions de fora de Cerdanyola i no pas 
l'Ajuntament i la ciutadania. 
 
7- Davant d'aquest fet, la Plataforma va decidir possar l'ènfasi en la 
DOCUMENTACIÓ, per evitar l'evident manipulació que se li vol fer al Comissari  
per a que triï la solució 3A, que és la més barata, la més ràpida,  la que permet 
construïr els pisos al voltant de l'abocador,  la que no prioritza la salut. 
 
8- En sortir de la reunió la Regidora s'havia compromès, a petició de la Plataforma, 
a enviar al Comissari només els següents documents (i cap més): 
 

− Informe de la UPC de Manresa (2003) 
− Informe IDOM (2008) 

                                                                                                          
Pero no tenim garanties que ARC, EMSTHER i Consorci del C. D. donin 
compliment al compromís. 
 
Hores d'ara no sabem quina serà la carta definitiva que signarà l'alcaldessa. 



 
 
 
 
PER TOT AIXÒ LA PLATAFORMA CERDANYOLA SENSE ABOCADORS VOL 
MANIFESTAR: 
 
A) que la consulta sobre l'Abocador de Can Planas a la Unió Europea és una 
decició unànim del Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola i, en canvi, són l'Agència 
Catalana de Residus (ARC), l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus  (EMSTHER) i el Consorci del Centre Direccional 
(IINCASÒL), els que han decidit el contingut de la consulta. 
 
B) que queda palesa un cop més la submissió de l'Ajuntament de Cerdanyola a les 
decicions d'entitats supra-municipals que segueixen actuant en el territori del 
nostre municipi buidant de poder tant als càrrecs electes com a la participació 
ciutadana. 
 

C) que ha estat indigne tan l'espai, com el temps, com el contingut dedicat a la 
Participació Ciutadana. Per les presses i per l'absoluta manca de voluntat del Sr. 
Sodupe, gerent del Consorci del Centre Direccional, a incorporar cap proposta. 
Malgrat la bona disposició de la regidora, considerem que la Participació no ha 
existit. 
 
Amb tot el que hem exposat 
LA PLATAFORMA DENÚNCIA 
 
que falsa Participació ens ha servit per constatar que són les entitats 
supramunicipals les que segueixen actuant impunement a la nostra ciutat amb la 
submissió absoluta de l'Ajuntament. 
 
que la intenció és manipular al Comissari per tal que triï la falsa solució 3A, la més 



barata i ràpida, que permet construïr però no garanteix la salut de les persones. 
 
que per aconseguir-ho s'enviarà al Comissari una informació parcial, esbiaixada i 
tendenciosa. 
 
 
LA PLATAFORMA FA SABER: 
- que l'Ajuntament ha renunciat des de fa dècades a exercir la seva sobirania 
municipal en afers que afecten directament la ciutadania. Pel que fa als abocadors, 
el govern de Morral ja va comunicar en un Ple de 2007 que tot el poder de decició 
quedava traspassat al Consorci del Centre Direccional al·legant que disposava de 
millors recursos tècnics. 
 
-que davant de tot el que hem exposat la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors 
emprendrem les accions que considerem necessaries i que comunicarem en breu.  
 
PLATAFORMA CERDANYOLA SENSE ABOCADORS. 
18 d'abril de 2011 
  


