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Aena escolta a l'Ajuntament de Castelldefels
i posposa al 2011 l'inici de les obres a la
pista transversal

L'Ajuntament havia demanat que el tancament de la pista es
produís després de l'estiu per reduir l'afectació acústica sobre
el territori

Aena, l'organisme que gestiona els aeroports espanyols, ha estat sensible a la petició
realitzada per l'Ajuntament de Castelldefels per tal que les obres previstes a la pista
transversal de l'aeroport del Prat afectessin el mínim possible als ciutadans i les
ciutadanes que viuen en l'entorn de les instal·lacions aeroportuàries. Aena ha comunicat
a l'Ajuntament que posposa les obres, que havien de començar aquest mes de
desembre, al 2011. D'aquesta manera, el tancament de la pista, que havia de suposar
l'augment del trànsit per sobre de les ciutats pròximes a l'aeroport, no es durà a terme
durant l'estiu, l'època més perjudicial per a la ciutadania.
L'alcalde de Castelldefels, Joan Sau, ha valorat positivament la receptivitat demostrada
en aquest cas per Aena a la petició municipal. “Hem demostrat que la col·laboració
institucional, des de la legítima defensa dels interessos de la nostra ciutadania, dóna
els seus fruïts. Com hem dit més d'una vegada Catalunya pot tenir un gran aeroport
que alhora sigui un bon veí”, ha assenyalat l'alcalde Sau.
Segons el calendari fixat ara per Aena, les obres a la pista transversal comencarien
al mes d'abril. El tancament de la pista, però, no arribaria fins a l'1 de setembre; és
a dir, després de l'estiu tal  i com havia demanat l'Ajuntament en una moció aprovada
en el darrer ple municipal. Tot i així, l'Ajuntament tractarà de convèncer a Aena perquè
el tancament es posposi uns dies més, per allunyar-se tant com sigui possible de
l'època estival.
L'Ajuntament de Castelldefels també ha agraït als tècnics aeroportuaris que hagin
expressat la seva disposició a extremar la sensibilitat envers la població en el moment
de decidir un canvi de configuració de l'Oest (l'habitual) a l'Est (la que té una incidència
negativa per a la població).
Els treballs de condicionament de la pista 02-20, també coneguda com a pista
transversal, tenen com a objectiu la seva rehabilitació i millora perquè sigui plenament
operativa com a pista principal d'aterratges en configuració nocturna preferent. La
durada prevista de les obres és d'uns 13 mesos i la pista restaria tancada 8 mesos.
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