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greuge comparatiu es dona so
bretot amb Madrid, centre de
comandament on de pas es de
mana “de reforçar la presència i
influència”, sobretot aprofitant
el paper tractor deBarcelona.Al
document es demana de priorit
zar “un enteniment entre el Go
vern municipal i l’autonòmic,
deixant enrere velles disputes,
avui incomprensibles i inaccep
tables”. En una era de metròpo
lis i projecció global, “Catalunya
quedarà endarrerida en aquesta
competència global per atreure
persones i empreses si noho fa”,
es llança en una altra advertèn
cia. En aquest capítol s’exigeix
que la política catalana “recu
peripesenlagovernaciód’Espa
nya”, allunyantse de “la con
frontació permanent”, i en ins
tàncies comunitàries.
Foment dibuixa un ventall de

fronts pendents de tancar. Afe
geix la transparència i rendició
de comptes de les administra
cions, l’impuls del sistema sani
tari, la descarbonitzacióo la ges
tió dels fons europeus. També
les infraestructures per desen
volupar, amb els dubtes a l’am
pliació de l’aeroport del Prat
com a exemple de falta de deci
sió. “Sovint des dels poders pú
blicsresultaextraordinàriament
complex compassar els esmen
tats projectes amb els legítims
interessos locals i el compartit
respecte almedi ambient”, criti
ca. El think tank carrega de deu
resAragonès i els seus.c

L’ampliació del Prat es complica
per l’oposició de Jordà i Colau
Sense un suport nítid, a la inversió li faltaria la seguretat jurídica necessària

LALO AGUSTINA
Barcelona

L’ampliació de l’aeroport del
Prat, en laqualAenaplaneja fer
una inversió de 1.700 milions
per convertir la infraestructura
en un hub o centre de connexió
de vols internacional, està en
suspens. La cada vegada més
claraoposicióde laGeneralitat,
expressada en els últims dies
per Teresa Jordà, consellera
d’AccióClimàtica, Alimentació
i Agenda Rural, ha posat en re
lleu l’enorme dificultat d’acon
seguir l’aval delGovern a l’ope
ració. L’alcaldessa de Barcelo
na, Ada Colau, també va avisar
de la necessitat de preservar el
llac de laRicardadavant la pro
posta d’ampliació.
Fonts pròximes a l’Executiu

de Pedro Sánchez van dir ahir
que la preocupació ha anat en
augment en els últims dies.
“Tal com són les coses, si el po
sicionament final de laGenera
litat és el que està expressant
Jordà, llavorsnoespotfer l’am
pliació perquè no es pot realit
zar una obra d’aquesta magni
tud sense un suport polític clar
que atorgui seguretat jurídica a
la inversió”, afegeixen les fonts.
L’esperança dels defensors

de l’ampliació proposada per
Aena –entre els quals hi ha, a
més del Govern central, dese
nes d’institucions de la societat
civil i un ampli espectre de
l’empresariat català– és que la
Generalitat acabi donant su
port a una infraestructura que
es considera vital per al desen
volupament econòmicdeCata
lunya.Avuidia,però,noésgens
clar que s’hi pugui comptar.
Dilluns passat, AdaColau, al

caldessa de Barcelona, i la con
sellera Jordà es van alinear
contra l’ampliació i van dema
nar una reunió amb la vicepre
sidenta tercera del Govern es
panyol i ministra de Transició
Ecològica,TeresaRibera,sobre
unaeventual ampliacióde l’Ae
roport del Prat. El Departa
ment d’Acció Climàtica de la
Generalitat i la cap de l’alcaldia
vandirque“qualsevolproposta
d’ampliació ha de garantir la
protecció de la Ricarda”. Si
aquesta condició és innego
ciablepera laGeneralitat, l’am
pliació no es farà.
Colau i Jordà volen trobarse

amb laministraRiberaper “de
batre conjuntament sobre les
estratègies possibles per con
solidar l’aeroport com un hub
internacional i, alhora, preser
var l’entorn natural protegit”.
Des del primer moment, Aena
hadeixatclarqueelsdospostu
lats no es poden complir alhora
iquecalescollir.Elgestoraero
portuari ha ofertmesures com

trobada entre Colau i Jordà
amb les manifestacions ja co
mentades. Aquestmateix dia, a
més, es va fer públic que les du
es dirigents han convidat el co
missari europeu de Medi Am
bient, Virginijus Sinkevicius, a
visitar la Ricarda perquè cone
gui l’espainaturalafectatdirec
tamentper l’ampliaciódelPrat.
Els avenços són inexistents.
Avui tindrà lloc la tercera re

unió de la taula tècnica en la
qual està previst que Ricard
Font, secretari general deVice
presidènciadelGovern, realitzi
la síntesi de totes les qüestions
tractades fins al moment, des
de les econòmiques a les tèc
niques i, per descomptat, les
relatives al medi ambient i la
sostenibilitat. El document que
sorgeixi de la taula servirà de
base a les diferents administra
cions implicades per prendre
les seves decisions, encara que
la claués el quedecideixi laGe
neralitat.
Ahir, des de fonts coneixe

dores dels entrellats de la Ge
neralitatesdeiaquenohihares
en ferm encara i que les parau
les de Jordà s’havien malin
terpretat. “La decisió final es
prendrà al setembre, poc abans
que acabi el termini abans que
l’assumpte es debati en el Con
sell de Ministres”, asseguren
les fonts.
Al Govern, el president Pere

Aragonès ha demostrat la vo
luntat de buscar fórmules per
aconseguir que es materialitzi
una inversió important per a
Catalunya, encara que man
tenint una calculada ambigüi
tat a l’hora de donar el suport
explícit a l’ampliació. En canvi,
Jordi Puigneró, vicepresident
del Govern, hi està clarament a
favor, en una postura que de
fensa JxCat. Des d’Aena s’ob
serva la situació amb un cert
grau de desesperació al veure
en perill una inversió que ele
varia el potencial de l’aeroport
del Prat i generaria milers de
llocs de treball a Catalunya.c

AdaColau,alcaldessadeBarcelona,amblaconselleraTeresaJordà i tresdels seuscol∙laboradors
ACN

Debat entreels arquitectes
n El Col∙legi d’Arquitec
tes de Catalunya (COAC)
va debatre ahir la propos
ta d’ampliació del Prat,
una ocasió que va perme
tre posar sobre la taula
arguments a favor –des
congestiona l’espai aeri,
crea llocs de treball i ge
nera beneficis econò
mics– i en contra –impli
ca la desaparició de la
Ricarda–. El vicedegà del
COAC, Guim Costa, va
remarcar que cal “poder
analitzar i debatre entre
tots els sectors implicats
per determinar quina és

l’actuació que respon
millor a les diferents
infraestructures i a la
preservació del medi
ambient”. En aquest sen
tit, també va defensar
“l’oportunitat que repre
senta per a Catalunya la
inversió de 1.700 milions
d’euros” i que precisa
ment per aquesta raó “fa
falta una anàlisi també
del model de gestió
d’aquesta infraestructu
ra”. A més d’arquitectes,
en el debat també hi ha
via economistes, paisat
gistes i biòlegs.

pensatòries que, almenys de
moment, no s’han considerat
vàlidesnisuficientsperfercan
viardeposturaelsques’oposen
als seus plans.
La taula tècnica ideada pel

Govern no ha provocat acos
taments entre les parts. Al
contrari.Lasetmanapassadaes
va produir la segona reunió i
dilluns, dos dies abans de cele
brarse la tercera, va arribar la

La postura contrària
a l’obra per part
de l’alcaldessa i
la consellera creen
gran preocupació

La taula tècnica sobre
l’aeroport es reuneix
avui per tercera
vegada amb l’informe
final del Govern


