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INFRAESTRUCTURES

Els avions evitaran volar
sobre Gavà i Castelldefels
a AENA accepta una
configuració de pistes
de l’aeroport del Prat
que reduirà el soroll

Josep Ferrer
EL PRAT DE LLOBREGAT

L’ens estatal AENA ha ac-
ceptat adoptar una nova
configuració de pistes per a
les operacions d’enlaira-
ment i aterratge de l’aero-
port de Barcelona, de mane-
ra que minimitzarà l’impac-
te acústic sobre el barri de
Gavà Mar i Castelldefels. Per
fer-ho possible, caldrà inver-
tir 12,5 milions d’euros per
adaptar les pistes.

Tant els veïns de Gavà
Mar com els ajuntaments
de Gavà i Castelldefels han
mostrat la seva satisfacció
per aquest canvi que es va
adoptar ahir a la comissió
de seguiment ambiental de

les obres d’ampliació de l’ae-
roport de Barcelona.

D’aquí a un any –les
obres duraran entre nou i
dotze mesos– amb condici-
ons meteorològiques nor-
mals, configuració oest, els
enlairaments es faran per la
tercera pista, la més prope-
ra a la platja, i fent de segui-
da un gir de 60 graus en di-
recció al mar, mentre que
els aterratges es faran per la

pista principal venint de
Barcelona.

En cas de vent de llevant,
configuració est, cosa que
passa aproximadament en
un 7 per cent de les operaci-
ons, els enlairaments es
faran per la tercera pista di-
recció Barcelona i els ater-
ratges per la pista principal
venint de Castelldefels. En
configuració nocturna, els
avions s’enlairaran per la

tercera pista cap a Barcelo-
na i aterraran per la pista
transversal venint del mar.

Per poder-ho aplicar, ara
cal que AENA faci les obres
per adequar aquesta nova
configuració, que han de
consistir a fer un nou carrer
de rodament que connecti
les dues pistes paral·leles
per fer més curtes les mani-
obres dels avions i adaptar
tot el sistema de balises i
ajuts a la navegació.

L’alcalde de Gavà, Joa-
quim Balsera, va indicar
que “aquesta és la solució
més encertada i idònia”,
mentre que el seu homòleg
de Castelldefels, Antoni Pa-
dilla, va afirmar que el des-
envolupament de l’aero-
port s’ha de fer “sense per-
judicar la qualitat de vida
de les persones”. El vice-
president de l’Associació de
Veïns de Gavà Mar, Fer-
nando Peña, es va mostrar
satisfet per l’acord. “És el
que havíem demanat nos-
altres”, va subratllar, i va
reclamar que mentre durin
els treballs es faci servir
tant com sigui possible la
pista transversal. ■
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