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Els alcaldes volen que l’ampliació de 
l’aeroport respecti persones i territori
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i els seus homòlegs dels municipis de Begues, Castelldefels, Gavà, Sant Boi,  
Sitges i Viladecans han signat un manifest conjunt per demanar que l’ampliació de l’aeroport es faci garantint  
els drets de les persones i del territori.

El document, signat 
el 3 de maig passat a 
Gavà, té com a objectiu 
demanar que la posada 
en marxa de la nova ter-
minal Sud, prevista per 
a l’any 2008, no generi 
impacte ambiental ni 
incrementi el nivell de 
contaminació acústica 
dels municipis propers 
a les instal·lacions ae-
roportuàries.
El manifest reclama, 
en els seus set punts, 
que aquesta ampliació 
respecti els drets del 
territori i, sobretot, de 
les prop de 350.000 per-
sones que hi viuen. 

Els 7 punts del manifest:
1¬ Preocupació pels 
possibles impactes terri-
torials i de contaminació 
acústica i ambiental que 
puguin provocar futurs 
plans de creixement de l’aeroport.
2¬ Inquietud per no disposar d’una 
eina perdurable de control i disseny de les 
operacions que garanteixi la preservació 
dels drets ambientals més enllà de 2008.
3¬ Necessitat urgent de tenir un marc 
estable de garantia, control i vigilància 
d’aquests drets ambientals. L’aeroport ha 
d’assumir plenament aquests compromi-
sos, amb un paper reforçat de la Comissió 
de Seguiment Ambiental de l’Aeroport de 
Barcelona (CSAAB) com a principal eina 
de consens i decisió on conflueixin tots els 
territoris i els agents afectats.
4¬ Defensa ferma de l’actual model 
d’operacions en pistes segregades, 
que no té garantida la seva permanèn-

cia quan es posi en servei la terminal 
Sud. Aquest sistema, com s’ha de-
mostrat, permet mantenir els nivells 
d’operativitat necessaris i minimitzar, 
alhora, l’afectació sobre l’entorn.
5¬ Convicció que la defensa dels nostres 
drets no és incompatible amb la defensa 
del paper estratègic de l’aeroport en 
la millora de la competitivitat del país.
6¬ Crida al conjunt d’agents polítics, 
econòmics i socials a considerar aquests 
aspectes en el marc d’un debat més am-

pli, sobre el conjunt de les infraestructu-
res aeroportuàries de Catalunya i el seu 
model de gestió.
7¬ Voluntat de participar de ma-
nera activa i responsable en el conjunt 
d’instàncies i processos de decisió respecte 
a la gestió de l’aeroport de Barcelona, ten-
int en compte la nostra naturalesa de mu-
nicipis afectats per les seves operacions.

Redacció

Els alcaldes signants. D'esquerra a dreta: Begues, Sant Boi, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sitges i El Prat.


