
 

CiU Castelldefels 
 
CiU promou un front comú al Senat contra 
l’esmena del PSOE que pretenia deixar els 
afectats pel soroll de l’aeroport sense dret a 
reclamar compensacions, i aconsegueix que es 
retiri l’esmena. 
  
Anna Maria Pérez, cap de llista de CiU a Castelldefels, celebra que 

s’hagi aconseguit retirar una esmena que havia despertat un gran 

rebuig i preocupació entre la població afectada pel soroll dels avions, 

una posició que va ser manifestada per CiU de Castelldefels al Grup 

Parlamentari Català  (CiU) al Senat. 

 

Aquest matí s’havia de votar al Senat l’esmena introduïda pel Grup 

Parlamentari Socialista a la Llei 48/1960, de Navegació Aèria,  que entre 

altres efectes hauria permès deixar sense compensacions bona part dels 

afectats pel soroll provocat per les operacions d’enlairament i aterratge dels 

avions als aeroports.  

 

Aquesta esmena es va presentar al Senat després que el projecte de llei 

Chagués passat el tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats.  Una 

vegada presentada l’esmena, a la vista dels efectes negatius que podia tenir 

sobre la població afectada i tenint en compte l’extemporaneïtat amb què 

s’ha presentat, el Grup Parlamentari Català (CiU) al Senat ha promogut un 

front comú amb tots els altres grups, llevat del socialista, per oposar-s’hi.  

Atès que el Grup Parlamentari Socialista no disposa de vots suficients per 

aprovar l’esmena, ha optat per retirar-la abans que es votés. 

 

El dilluns passat CiU de Castelldefels ja es va posar en contacte amb el Grup 

Parlamentari al Senat per expressar la seva oposició a l’esmena, i avui s’ha 



 

facilitat el contacte entre un representant d’una associació d’afectats pel 

soroll i el senador de CiU Jordi Vilajoana, que l’ha informat de la situació al 

Senat i li ha explicat les gestions dutes a terme contra l’aprovació de 

l’esmena.   

 

 

 
Castelldefels, 2 de desembre de 2009 

 
 

Per a més informació: 93.665.57 54/ 678 22 73 02 
ciucastelldefels@gmail.com 


