
 
 

 

 

Protesta a Castelldefels pel soroll 
dels avions 
Josep Ferrer 
CASTELLDEFELS 

Els veïns denuncien l'augment de contaminació acústica i atmosfèrica que causarà la 
tercera pista del Prat 
 

Mig miler de veïns de Castelldefels, segons fonts de la Policia Local, es van manifestar ahir durant 
gairebé dues hores pels carrers de la població i van tallar l'autovia de Castelldefels, la C -31, direcció 
Barcelona, contra les molèsties que els provocaran els avions quan el mes d'agost entri en servei la 
tercera pista de l'aeroport de Barcelona. 
Els manifestants, que compten amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels en les seves protestes, 
convocaran més actes reivindicatius fins que no s'atenguin les seves peticions. 
Segons el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Castelldefels, José Manuel Vilches, la 
manifestació es va fer perquè "patirem molt soroll i tindrem contaminació atmosfèrica del 
combustible que deixin anar els avions quan s'enlairin en direcció a la nostra ciutat", en la 
denominada configuració oest. Per aquest motiu demanen que les maniobres d'enlairament "es facin 
en direcció al mar -per la pista transversal- i que girin quan estiguin a una alçada suficient per tal 
d'evitar molèsties". Els veïns asseguren que "hi ha estudis que demostren que, tècnicament, la 
proposta és factible". 
No opinen el mateix les autoritats aeroportuàries, que afirmen que acceptar la proposta dels veïns 
seria continuar amb el que ja es fa ara, de manera que construir la tercera pista no haurà servit de 
res, ja que un dels avantatges d'aquesta nova infraestructura és poder fer les maniobres 
d'enlairament i aterratge alhora, cosa que no seria possible si es fes enlairar els avions en direcció al 
mar. 
D'acord amb Aena, l'ens que gestiona els aeroports espanyols, tots els ajuntaments del voltant de 
l'aeroport de Barcelona, tret del de Castelldefels, defensen les rutes de configuració de pistes oest 
que s'adoptaran a partir del mes d'agost, quan entri en servei la tercera pista. La protesta dels veïns 
va provocar talls a l'autovia ahir al matí, entre els 11.30 i les 12.45 h. 
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