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CASTELLDEFELS I 6 MUNICIPIS MÉS SIGNEN UN MANIFEST PERQUÈ ES GARANTEIXIN ELS DRETS DE LES PERSONES / 

L’alcalde de Castelldefels, Antonio Padilla, destacava
alguns punts del text en l’acte organitzat a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de Gavà. Per a l’alcalde, el ma-
nifest «marca clarament que no estem en contra del
desenvolupament de l’aeroport, que el sistema de
pistes segregades és compatible amb el seu desen-
volupament i que el progrés econòmic ha d’estar
sotmès a regles que vetllin per la seguretat de les
persones».
Padilla va assegurar també que els ajuntaments tre-
ballen per aconseguir la millor situació futura però no
deixen de treballar perquè es millori la situació actual.
El manifest, a banda de reflectir la ferma defensa del
model actual de pistes segregades, inclou altres de-

Els municipis afectats demanen
que a l’aeroport es mantinguin
les pistes segregades /
ELS ALCALDES DE BEGUES, GAVÀ, EL PRAT DE
LLOBREGAT, SANT BOI DE LLOBREGAT, SITGES,
VILADECANS I CASTELLDEFELS VAN SIGNAR DIME-
CRES 3 DE MAIG UN MANIFEST CONJUNT PER UN
AEROPORT RESPONSABLE QUE GARANTEIXI ELS
DRETS DE LES PERSONES I EL TERRITORI

mandes dels municipis afectats pels impactes am-
bientals generats pel funcionament de l’Aeroport.
L’existència d’una eina perdurable de control que
garanteixi la preservació dels drets ambientals i la
voluntat de participar en els processos de decisió res-
pecte a la gestió de l’aeroport en són algunes. /

/ Fotografia de grup dels

alcaldes signants del

manifest que reclama la

configuració de pistes

segregades com a menys

perjudicial per a llurs

poblacions /

NEIX L’OFICINA MUNICIPAL DE
SEGUIMENT I CONTROL DE
L’AEROPORT /

PER CONTROLAR QUE ES COMPLEIXI L’ACORDAT /

Aquesta oficina municipal de Seguiment i Control de l’Aeroport neix amb
la necessitat de controlar el compliment de les noves configuracions de
moviment d’avions pactades amb l’organisme gestor de l’aeròdrom, AENA,
configuracions que són operatives des del 26 d’octubre passat. L’Oficina no sols
farà una acció de control, sinó que analitzarà les causes dels incompliments i
seguirà les accions corresponents, estudiarà l’impacte ambiental causat per
l’aeroport, i elaborarà propostes i alternatives. L’Oficina, ubicada a la planta baixa
de l’Ajuntament, informarà i atendrà a la ciutadania, de manera presencial, de
dilluns a divendres de 9:30 a 11:30 h. Per a altres moments de la jornada cal
contactar amb la Oficina d’Atenció Ciutanada (93 665 11 50) i concertar cita. /
Informació: omsica@castelldefels.org


