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Notícies

■ L’alcalde de Sant Boi, Jaume
Bosch, juntament amb els de Be-
gues, Castelldefels, Gavà, el Prat,
Viladecans i Sitges van fer públic
el passat dimecres 16 un nou ma-
nifest conjunt per reclamar a Aena
i al Ministeri de Foment el seu
compromís estable perquè l'Aero-
port de Barcelona operi “indefini-
dament” en configuració de pistes
segregades, tant un cop entri en
funcionament la terminal Sud com
sempre que es decideixi qualsevol
nova ampliació de la infraestructu-
ra. Els alcaldes també han recla-
mat que es continuï treballant des
del “diàleg” per seguir minimitzant
els efectes pel soroll dels avions
que pateix la població d'aquests
set municipis.

Coincidint amb la celebració del
Dia Mundial contra el Soroll, els
set alcaldes han fet públic un mani-
fest per reclamar un cop més la
necessitat de trobar un equilibri i
fer compatible el desenvolupa-
ment estratègic de l'aeroport del
Prat i la preservació de la qualitat
de vida i la salut de les persones
que viuen al seu entorn, on, recor-
den, actualment hi ha més de
350.000 persones. 

EXIGÈNCIES. En primer lloc, els
alcaldes han exigit a Aena i al Mi-
nisteri de Foment que es compro-
metin a gestionar de forma “esta-
ble i indefinida” l'aeroport en confi-
guració de pistes segregades, és
a dir, una pista dedicada única-
ment a l'enlairament dels avions i
una altra que aculli els aterratges.
Asseguren que no acceptaran de
cap de les maneres tornar a ope-
rar amb pistes paral·leles com va

passar el 2005, amb la posada en
marxa de la tercera pista, i que va
provocar un greu impacte mediam-
biental a l'entorn perquè cada pis-
ta funcionava de forma indepen-
dent amb enlairaments i aterrat-
ges simultanis. 

Precisament l'octubre del 2006 i
després de moltes reivindicacions,
els alcaldes del territori van acor-
dar amb Aena la configuració amb
pistes segregades, que és la que
hi ha actualment. Però aquesta
configuració només està assegu-
rada fins al 2012. Per aquest mo-
tiu, els alcaldes reclamen que a-
questa gestió es mantingui “sem-
pre” en el futur i que no es variï ni
quan entri en funcionament la nova
terminal Sud el 2009 ni quan es
posi en marxa qualsevol altra am-
pliació de la infraestructura. 

Els alcaldes han remarcat una i
altra vegada la seva aposta per
l'aeroport i el seu desenvolupa-

ment, en tant que es tracta d'una
infraestructura estratègica pel
país. En cap cas però ha d'anar en
contra de la qualitat de vida de les
persones que viuen al seu entorn,
sinó que “és possible compatibilit-
zar totes dues coses”, i trobar-ne
un equilibri.

MILLOR QUE EL 2005. En
aquest sentit, han remarcat que la
situació que es viu actualment al
territori amb la configuració de pis-
tes segregades ha millorat molt
respecte el 2005, quan la posada
en marxa de la tercera pista i el
canvi de configuració de l'aeroport
amb pistes paral·leles va originar
unes grans molèsties als veïns.
Però que tot i així, han afegit, cal
seguir millorant l'operativa de l'ae-
roport per tal d'aconseguir mini-
mitzar encara més la contamina-
ció acústica a l'entorn. 

Així, els set alcaldes han exigit

en segon lloc, la necessitat “d'ac-
tuar urgentment” sobre les condi-
cions tècniques i operatives de les
pistes per tal que s'apliquin totes
les mesures de millora que perme-
tran reduir encara més l'impacte
dels avions.

Des de l'octubre del 2006, els
alcaldes van acordar amb Aena
que l'aeroport tornés a operar
amb pistes segregades i en confi-
guració oest, és a dir, fent els ater-
ratges primordialment per la pista
principal des de la Zona Franca i
els enlairaments per la tercera pis-
ta fent un gir cap al mar per evitar
sobrevolar les zones habitades.
Només en cas de condicions cli-
matològiques adverses, l'aeroport
està operant en configuració est,
de manera que la tercera pista
s'usa només pels enlairaments
cap a la Zona Franca, mentre que
els aterratges s'efectuen per la
pista llarga. ◗

Els municipis de l'entorn de l'aeroport
exigeixen que operi amb pistes segregades
◗ Els set alcaldes presenten un manifest coincidint amb el Dia Mundial contra el Soroll
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