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COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

El Congrés votarà el proper 13 de juny la proposició 
d’Esquerra perquè la futura operació definitiva de l’aeroport 
mantingui les pistes segregades, com reclamen veïns i 
Ajuntaments 
 
La proposició demana que l’actual operació en pistes segregades 
esdevingui definitiva quan entri en funcionament la nova terminal. 
 
 

La Mesa del Congrés dels Diputats ha acordat avui que la proposició presentada pel 
diputat Joan Tardà en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya es discuteixi i voti a la Comissió de Foment del Congrés el 13 de juny. La 
proposta, que insta el govern estatal i AENA a adoptar l’operació definitiva de 
l’aeroport en pistes segregades quan s’inauguri la nova terminal sud, es pot consultar 
a: www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_355.PDF#page=14 
 
Joan Tardà explica que «actualment, el barri de Gavà Mar i els municipis limítrofs es 
beneficien d’una operació de l’aeroport que es va posar en pràctica el 26 d’octubre de 
2006, com a conseqüència d’una altra proposició presentada per Esquerra Republicana 
al Congrés dels Diputats, i ara es tracta de garantir que aquesta solució transitòria 
esdevingui definitiva quan entri en funcionament la terminal sud de l’aeroport». La 
proposició d’Esquerra que va possibilitar l’actual escenari transitori es va aprovar el 9 
de febrer de 2005. El tràmit i discussió d’aquesta proposició es pot seguir a: 
www.congreso.es/cgi-bin/docu/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=INI8&PIECE=IN88&FMT=INITXD1S.fmt&DOCN=000004716 

 

El reelegit cap de llista i portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de Gavà, Marcel·lí Reyes, explica que «és molt important iniciar ara la 
defensa d’aquesta opció tècnica, les pistes segregades, per garantir i assegurar de 
forma definitiva el benesar dels veïns de Gavà i dels municipis de l’entorn». Reyes 
adverteix que «cal treballar ara perquè l’any 2009 no ens repeteixi la situació d’octubre 
de 2004, quan les molèsties van agafar l’administració totalment desprevinguda i amb 
els deures per fer, sobretot perquè han començat a aparèixer veus en determinats 
sectors que demanen que el pur interès econòmic passi per sobre del benestar dels 
veïns de l’aeroport». Reyes també explica que «el fet que la proposta es voti després 
de les municipals serveix per comprovar si les declaracions que poc abans de les 
eleccions municipals van fer els alcaldes dels municipis afectats anaven de debò o eren 
pura propaganda». 
 
 

Per ampliar informació: Marcel·lí Reyes, 659 76 32 58 (mòbil), 93 638 30 87 (casa). 
 


