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LA CAPACITAT EQUIVAL AL QUE APORTARIEN 90.000 CAMIONS DESCOMBRARIES
2 Qui promou aquest abocador?
e La societat privada ARRINS SL, vinculada al Grupo Sánchez
TMA, que explota actualment labocador de Can Carreras.

3 Quin tipus dabocador serà?
e Una antiga extractiva com aquesta shauria dhaver restaurat

(omplert) amb laportació de terres de la construcció.
e Amb el permís rebut, però, ARRINS SL podria convertir aquest
forat en UN GRAN ABOCADOR DE RESIDUS INERTS I NO ESPECIALS,
això significa poder-hi abocar molts altres tipus de residus.

4 ARRINS SL té llicència?
e Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obligat a

lAjuntament a concedir la llicència dabocador de residus inerts
a ARRINS SL, segons la sentència per silenci administratiu.

Gran forat de més de 20 m de profunditat corresponent a lextractiva de Can Balasc, a on
va el nou abocador. Foto MR

5 Quins impactes provocarà?
e Comportarà un greu impacte ecològic: afectació al connector

ecològic (pas danimals) entre Sant Llorenç del Munt i Collserola,
potencial contaminació de les aigües subterrànies, alteració del
torrent de Mas Jornet, etc.
e A nivell de les URBANITZACIONS DE CAN SERRAFOSSÀ, LA
PERLA DEL VALLÈS I ELS AVETS, labocador provocarà evidents
molèsties: males olors, sorolls, proliferació de fauna dambients
degradats (rates, gavians, ....), etc.
e El trànsit dels camions i tràilers que portaran els residus cap a
labocador també afectarà els carrers, vials i camins daquesta zona
e Cal alertar també de la futura gran activitat extractiva que el
nou Pla dOrdenació Urbanística (POUM) preveu a lextrem de
la urbanització de Can Serrafossà proper a Castellbisbal.

6 Serà un abocador comarcal o metropolità?

e Tot i que no el promou ladministració pública, aquest

abocador, pel gran volum que té i per la situació, pot esdevenir
un dels abocadors comarcals i metropolitans de referència.
e Per tant pot ser un abocador que rebi residus daltres municipis,
i aquest perill sincrementa en el futur amb la possibilitat dunir-lo
al forat de lextractiva de Puigfel a només 250 m.
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A 250 m del forat de Can Balasc hi ha una altra gran extractiva de lempresa PUIGFEL a
Cova Solera. Serà un altre gran abocador també ? Foto MR

7 Què demana Alternativa (ACR)?
e Que es constitueixi immediatament una Comissió de Seguiment
de labocador de Can Balasc, amb la participació de les AAVV de Can
Serrafossà, de la Perla del Vallès i els Avets, així com de lAssociació
de Propietaris de Can Balasc, grups polítics i entitats ecologistes, per
fiscalitzar i controlar el procés de construcció i funcionament, ara que
sembla que malauradament ja no es pot aturar degut als errors polítics
del passat. ACR portarà aquesta demanda al Ple Municipal dOctubre.

Participa amb nosaltres!
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