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Gavà, 21 de desembre de 2009 
 

URGENT 
 
COMUNICAT i CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Esquerra-Gavà defensa novament al Congrés el dret dels veïns 
de Gavà-Mar davant el soroll dels avions 
Demà es debaten les esmenes d’Esquerra al projecte de modificació de la Llei 
de navegació aèria 
 
A iniciativa d’Esquerra-Gavà, el Congrés dels Diputats debatrà demà un seguit 
d’esmenes al projecte de modificació de la Llei de navegació aèria, que pretenen que 
la futura legislació no agreugi la problemàtica del soroll dels avions de l’aeroport del 
Prat, sinó que tingui mecanismes per millorar-la. 
 
Concretament, a banda d’una esmena a la totalitat, Esquerra planteja a les esmenes 
parcials, tres qüestions bàsiques: que sigui obligatori consensuar amb el veïnat, 
ajuntaments i governs autònoms els nivells màxims de soroll permesos; que sigui 
prohibit modificar les configuracions de vol si poden provocar més soroll; i finalment, 
que es pgui fer la distribució del trànsit aeri per diferents aeroports. 
 
Esquerra-Gavà tem un pas enrere amb aquesta proposta legislativa del gabinet 
Zapatero. La seva portaveu municipal, Marta Jiménez, ha criticat el silenci del govern 
municipal que «tot i tenir oportunitats per informar d’aquest projecte legislatiu presentat 
el 4 de desembre, encara no ha dit res». 
 
A més, Marta Jiménez ha expressat la seva «greu preocupació pel risc de veure que 
després de tants anys de lluita, el veïnat de Gavà-Mar torni a quedar sotmès a la 
conveniència d’AENA i no a solucions pactades com s’havia assolit». Per a la portaveu 
municipal d’Esquerra, «si la modificació de la Llei no recull esmenes com les que 
defensarem al Congrés, la qualitat de vida de moltes persones quedarà molt 
compromesa pel soroll dels avions». 
 
Compareixença davant dels mitjans de comunicació 
 
La portaveu municipal d’Esquerra ampliarà el contingut de les esmenes presentades i 
la valoració sobre el projecte de Llei, avui dilluns 21 de desembre, a les 18.00 h de 
la tarda, al despatx d’Esquerra a l’Ajuntament de Gavà. 
 
Per contactar prèviament amb Marta Jiménez podeu trucar al 619 421 102 
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