
 
 
 
 

                 Nota de premsa 
20 de febrer de 2009 

 
 
 
Els alcaldes de l’entorn aeroportuari satisfets amb la 

receptivitat de la presidenta d’AENA vers les seves propostes 

per garantir el correcte funcionament de la infraestructura 

 
Els alcaldes de Begues, Castelldefels, Gavà, el Prat, Sant Boi, Sitges i Viladecans han 

traslladat les seves peticions i suggeriments a la presidenta de l’organisme gestor de 

l’Aeroport del Prat en el decurs d’una reunió celebrada a Madrid 

 
 
Els alcaldes de Begues, Ramon Guasch; de Castelldefels, Antonio Padilla; de Gavà, 

Joaquim Balsera; del Prat, Lluís Tejedor; de Sant Boi, Jaume Bosch; de Sitges, Jordi 

Baijet, i de Viladecans, Carles Ruiz, han mostrat satisfacció pel to en què s’ha 

desenvolupat la reunió mantinguda aquest matí amb la directora general - presidenta 

d’AENA, Mª Encarnación Vivanco. En aquesta reunió els alcaldes han traslladat 

diferents propostes i peticions a la responsable de l’ens gestor de l’Aeroport de 

Barcelona, amb l’objectiu que el funcionament d’aquesta infraestructura cabdal pel 

desenvolupament del país sigui compatible amb la qualitat de vida dels veïns i veïnes de 

la seva àrea d’influència.  

 

Una de les demandes dels alcaldes ha estat participar de forma activa i responsable en la 

presa de decisions sobre el model de gestió de l’aeroport a través de la creació d’un 

fòrum permanent aliè a la Comissió de Seguiment Ambiental de l’Aeroport de Barcelona 

(CSAAB). En aquesta plataforma es tractarien qüestions d’abast general com la 



influència positiva de la infraestructura en l’activitat econòmica, l’ocupació i l’impacte 

sobre la mobilitat. 

 

Els alcaldes també han demanat a Vivanco la convocatòria extraordinària de la CSAAB 

per tal que AENA ratifiqui la configuració de pistes segregades, la més respectuosa amb 

l’entorn i que han defensat des de sempre ajuntaments i veïns. 

 

La presidenta d’AENA i els set alcaldes han acordat crear un espai estable de relació 

entre ambdues parts, amb l’objectiu de seguir treballant en la millora de la convivència 

entre l’aeroport i les poblacions del Delta. 

 

Millorar el fluxe d’informació entre el Departament de Medi Ambient de l’Aeroport de 

Barcelona i els municipis és un altre de les propostes presentades pels alcaldes. En 

aquest sentit, sol·liciten que AENA doti aquest departament dels mitjans i la iniciativa 

suficients per assumir un major protagonisme atesa la problemàtica de l’afecció 

mediambiental. D’aquesta manera s’agilitzaria la tramesa de dades quant a notificacions 

de canvis de configuració, avisos, obres, tramitació de consultes, traces radar, expedients 

sancionadors, indicadors acústics, etcètera. Els alcaldes també suggereixen l’elaboració 

d’un pla de treball útil per a ajuntaments i aeroport. 

 

Una altra de les demandes ha fet referència a l’eliminació progressiva de les aeronaus més 

sorolloses, aplicant restriccions operatives i/o horàries. En aquest sentit, han sol·licitat la 

màxima celeritat en l’aplicació d’una resolució semblant a la que s’aplica a l’aeroport de 

Barajas per a algunes de les aeronaus més sorolloses.  

 

Avaluar la situació actual dels desviaments de trajectòria, documentant-los amb traces 

radar, per tal que es redueixin al màxim, i aprofundir en nous indicadors acústics que 

detectin la molèstia real són altres peticions plantejades pels alcalde. Per aconseguir-ho, 

els alcaldes consideren necessari fer un estudi comparatiu entre les dades del Mapa 

Estratègic de Soroll presentat i els valors obtinguts en les terminals de monitorització del 



soroll d’AENA actuals. En aquest sentit, els alcaldes fan un pas endavant i demanen que 

es catalogui com a nova infraestructura qualsevol ampliació significativa de l’Aeroport. 

 

L’elaboració d’estudis meteorològics i d’actuació sobre el camp de vol han estat altres de 

les demandes que els alcaldes han exposat a la titular d’AENA.  

 

Els alcaldes han agraït la sensibilitat de la presidenta d’AENA i el seu compromís de 

col·laborar al màxim amb els ajuntaments en relació amb els plantejaments presentats. 

Els alcaldes també han destacat que “és absolutament necessària una entesa amb 

l’ens gestor aeroportuari i la complicitat institucional perquè plegats puguem 

garantir el futur d’un equipament tan important per al país com és l’aeroport”. 

Per la seva banda, la presidenta d’AENA també ha expressat la necessitat d’una bona 

convivència entre l’Aeroport i els municipis que l’envolten. 

 
 
 
 
Per a més informació i sol·licitud d’entrevistes posteriors a la reunió, cal trucar 
al Departament de Premsa de l’Ajuntament de Gavà, als telèfons 93 263 91 15 / 
93 263 91 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


