
                         
 

 
 
 
 
 
 
Manifest conjunt dels ajuntaments de 
Castelldefels, Gavà i Viladecans en relació                 
a la nova configuració de vols de l’aeroport 
 
 
 
L’Aeroport de Barcelona és una infraestructura d’interès nacional que ha 
de conviure en un entorn amb importants nuclis de població. Des de 
l’entrada en funcionament de la tercera pista, el 28 de setembre de 2004, 
les ciutats de Castelldefels, Gavà i Viladecans han patit problemes de 
contaminació acústica que han alterat la qualitat de vida de la ciutadania. 
 
Els alcaldes de Castelldefels, Antoni Padilla; Gavà, Joaquim Balsera, i 
Viladecans, Carles Ruiz, hem defensat un criteri de funcionament de 
l’Aeroport compatible amb el benestar de les nostres ciutats. És per això 
que en el seu moment es va demanar a AENA canvis en el sistema 
operatiu que evitessin que els avions sobrevolessin les nostres ciutats. 
 
AENA va ser receptiva a les demandes municipals i l’Aeroport ha adoptat 
un sistema operatiu que introdueix noves rutes aèries, que permeten 
reduir considerablement les molèsties de soroll sobre les nostres 
poblacions.  
 
Els tres ajuntaments volem la garantia que les nostres ciutats mai més 
tornaran a patir problemes de contaminació acústica generada per 
l’Aeroport i, amb la finalitat de vetllar per aquest objectiu, 
 
 
 



 
MANIFESTEM: 
 
–Els ajuntaments de Castelldefels, Gavà i Viladecans entenem el creixe-
ment de l’Aeroport de Barcelona com a un procés dinàmic en el qual és 
imprescindible aplicar mecanismes i mesures que garanteixin el creixe-
ment i la competitivitat de l’Aeroport amb el respecte mediambiental. 
 
–Els ajuntaments de Castelldefels, Gavà i Viladecans considerem positiu 
el sistema d’operativitat que entrarà en funcionament el proper 26 
d’octubre, que evitarà molèsties sobre zones habitades de les nostres 
ciutats. 
 
–No obstant, cal continuar treballant per buscar solucions que evitin que 
les nostres ciutats siguin sobrevolades per qualsevol tipus d’avió. 
 
–Els ajuntaments de Castelldefels, Gavà i Viladecans volem que 
l’operativitat amb pistes segregades es mantingui amb l’entrada en 
funcionament de la nova terminal de passatgers prevista per a 2008. En 
aquest sentit, demanem als agents implicats un compromís que 
garanteixi el benestar dels ciutadans i les ciutadanes de Castelldefels, 
Gavà i Viladecans. 
 
–Els ajuntaments de Castelldefels, Gavà i Viladecans demanem ser 
presents en tots els fòrums institucionals en què es debati el futur de 
l’Aeroport de Barcelona i en els òrgans que es derivin de la 
descentralització de l’Aeroport de Barcelona. 
 
–Els alcaldes estem convençuts que amb la participació de tots els 
sectors implicats és possible compatibilitzar el funcionament d’una 
infraestructura d’interès nacional amb el respecte per les persones i, per 
això, demanem tenir l’oportunitat de defensar aquest criteri allà on calgui. 
 
–Els ajuntaments de Castelldefels, Gavà i Viladecans vetllarem perquè 
qualsevol canvi o projecte de l’Aeroport no afecti negativament les 
nostres ciutats. És per això que manifestem la nostra voluntat de sumar 
esforços per tal de treballar conjuntament en la defensa de més de 
170.000 persones. 
 
 

 
Castelldefels, Gavà i Viladecans, a 27 d’octubre de 2006 


