
 
 

EL FUTUR DEL PRAT HO RECLAMA 

 

EXIGIM UNA POSICIÓ UNITÀRIA AL NOSTRE GOVERN LOCAL 
 

En el marc de l’actual campanya electoral, ens trobem davant d’un greu fet que ens omple de 

preocupació de cara al futur de la ciutat: PSC i ICV, els dos socis del govern local, discrepen en 

públic sobre la proposta de quarta pista per a l’aeroport. Mentre PSC la defensa i la candidata 

Chacón s’ha compromès a fer-la, ICV la rebutja i el candidat Herrera s’ha compromès a aturar-la. 

Mentre, el govern municipal de coalició ICV+PSC s’absenta del debat i no té una posició 

unitària. 

 

Davant d’això, la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya: 

 

EXIGIM 

o Que PSC i ICV del Prat abandonin les greus discrepàncies sobre la quarta pista que deixen a 

l’aire el futur de la ciutat. 

 

DENUNCIEM PÚBLICAMENT 

o Que un govern així és intolerable, i demostra que no té projecte compartit més enllà de 

garantir la supervivència d’uns càrrecs.  

 

ENS COMPROMETEM 

o A portar el tema al proper Ple Municipal per exigir un debat centrat i plural entre totes les 

forces polítiques que permeti establir objectius comuns de ciutat.  

 

CRITIQUEM I LAMENTEM 

o La manipulació, amb intencions electoralistes, que ICV ha fet de les declaracions reals de 

Joan Ridao sobre la quarta pista de l’aeroport, tergiversant les seves paraules.  

 

EXPOSEM 

o Que Esquerra mai ha dit que estava a favor de la quarta pista de l’aeroport, i així es va dir 

durant la visita a la comarca del candidat Joan Ridao el passat 12 de gener. 

 

INDIQUEM 

o Que la postura d’Esquerra és que cal estudiar molt acuradament la viabilitat de la quarta 

pista, ja que hi ha poderosos motius que la fan tècnicament desaconsellable: 

a) Provocaria una greu fectació mediambiental: ens deixaria sense platja. 

b) L’estabilitat del sòl dèltic no és adient per a una nova pista sobre el mar. Només 

cal recordar l’ampliació del port amb l’esllavissament del Moll Prat, els esvorancs 

de l’AVE a Bellvitge i les esquerdes a les cases del Prat. 

c) L’accessibilitat d’una hipotètica pista sobre el mar no està clara. Presenta un coll 

d'ampolla insoluble. 

d) Sorolls: si hi ha 4a pista, els avions que s’enlairen de la 3a pista no podran girar 

cap a mar, i el soroll tornarà als barris del voltant. 

 

REIVINDIQUEM 

o Que el progrés econòmic és necessari, però mai ha de passar per sobre dels drets 

fonamentals de les persones. 

 

DEMANEM 

 

Per un país de primera, vota Esquerra Republicana de Catalunya 

 


