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Els veïns de Gavà Mar van protestar a l’interior de la terminal B

Els veïns de Gavà Mar es
tornen a manifestar a
l’aeroport contra el soroll
Els manifestants van escenificar a la
terminal B les molèsties que pateixen

Josep Ferrer
EL PRAT DE LLOBREGAT

Uns 300 veïns del barri de Gavà
Mar es van tornar a manifestar
ahir al migdia a l’aeroport de
Barcelona per demanar a Aena,
l’ens que gestiona els aeroports
espanyols, que els avions deixin
de sobrevolar el seu barri i, per
tant, s’elimini l’excessiu soroll
que pateixen. A diferència de
les tres jornades de protesta
anteriors, ahir els problemes
per accedir amb vehicle a l’ae-
roport van ser molt menors i
ningú va perdre el seu vol.

Els membres de l’Associació
de Veïns de Gavà Mar van voler
ser molt respectuosos amb els
usuaris i van pactar amb els
Mossos d’Esquadra la manera
d’accedir i fer la protesta. Una
vintena de vehicles van seguir
les indicacions, però la resta

van intentar fer diferents taps
accedint per separat i circulant
molt lentament fins a l’aero-
port. Les retencions van ser
molt minses i en cap moment
hi va haver col·lapse. “Nosaltres
no volem molestar a ningú,
només volem que tant Foment
com Aena prenguin conscièn-
cia i vegin que aquí hi ha so-
lucions i no mortifiquin els
veïns”, va explicar la presiden-
ta de l’entitat veïnal, Elisabeth
Martínez.

Un cop van estacionar els
seus vehicles al pàrquing de
pagament, els veïns, controlats
per agents del Cos Nacional de
Policia, es van passejar durant
una hora per l’interior de la
terminal B i van intentar, sense
èxit, accedir al bloc tècnic de
l’aeroport. Dins les terminals
van escenificar, davant de la
mirada curiosa d’un munt de

passatgers, el que pateixen cada
dia. Es van estirar a terra simu-
lant que dormien i de cop i
volta eren despertats per un
soroll molt estrident. Cap a les
dues del migdia la manifestació
es va dissoldre. Era la primera
vegada que feien sentir la seva
veu dins les terminals. Una de
les manifestants es queixava

que a la concentració hi hagués
participat “poca gent”, ja que
considera que “és un problema
que afecta moltes persones,
perquè la platja de Gavà és la
platja de molts ciutadans del
Baix Llobregat i ara no s’hi po-
dran estar”.

El portaveu de l’Associació
de Veïns Platja de Gavà, Ricard

Simó, va qualificar de “la-
mentable haver de fer això i
molestar l’usuari de l’aero-
port”, però va afirmar que s’hi
veien obligats “perquè l’admi-
nistració no ens fa cas i no ens
resol el problema”. Els veïns
van anunciar noves manifes-
tacions si no s’arriba a una
solució.
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