16/11/05. El Ple manifesta el seu rebuig a la nova ruta de vol de l´aeroport
que perjudica els veïns de Les Botigues de Sitges
El Ple municipal d´aquest dilluns va aprovar per unanimitat una moció que manifesta el
seu rebuig a la nova configuració d´operacions d´enlairament i d´aterratge d´avions de
l´aeroport del Prat per les molèsties que ocasionen als veïns del barri de Les Botigues de
Sitges i de les urbanitzacions de Les Terrasses de Sitges, de Rat Penat i de Garraf II,
atesa la contaminació acústica i atmosfèrica i la manca de seguretat que es produeix.
En aquest sentit, des de fa alguns dies s´està produint una situació de contaminació
acústica que està afectant els veïns i les veïnes del barri de Les Botigues de Sitges,
ocasionada pel soroll que produeixen els avions durant les maniobres d´enlairament des
de l´aeroport del Prat i que es porten a terme per damunt d´aquest sector del poble.
Aquesta circumstància és conseqüència de l´entrada en vigor des del passat 27
d´octubre d´una nova ruta de vol que afecta al barri de Les Botigues i zones poblades
dels municipis de Castelldefels i de Gavà, arran de les obres d´ampliació de l´aeroport
del Prat. Aquesta nova ruta ha provocat nombroses denúncies per part de molts veïns
pel greu impacte sonor que representa, tenint en compte que la zona del barri de Les
Botigues constitueix l´última zona d´enlairament i és on els avions comencen a girar,
sobrevolant les urbanitzacions de Les Terrasses de Sitges, de Rat Penat i de Garraf II.
Aquesta situació està influint en la qualitat de vida d´aquests vilatans perquè estan
exposades durant tot el dia a aquesta molèstia, tenint en compte que el Massís del
Garraf potencia el soroll al fer de caixa de ressonància.
Finalment, l´Ajuntament de Sitges ha sol·licitat ser admès i tenir un representant en la
Comissió de Seguiment Ambiental de l´Aeroport de Barcelona, ens que decideix les
rutes i les configuracions de vols d´aquest aeroport.

