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gui una decisió i no desaprofiti
la inversió de 1.700 milions
d’euros que en aquests mo
ments estan a sobre de la tau
la”, va emfatitzar el regidor
Collboni en declaracions als
periodistes durant la presenta
ció del nou servei de l’Aerobús.
El tinent d’alcalde de Barce

lona creu que el Govern ja dis
posa de tots els elements ne
cessaris per prendre una deci
sió i per això lamenta que no
s’aclareixi la incertesa. “A la
taula tècnica sobre el Prat s’han
fet avenços molt importants,
crec que s’han trobat consen
sos que cal remarcar i subrat
llar: tothom està d’acord que
Barcelona i Catalunya han de
sermés i més ben connectats al
món a través de l’aeroport i que
hem de garantir aquesta con
nectivitat intercontinental”, va
destacar Collboni.
Una de les qüestions que ad

dueix la Generalitat, que va
portar a la consellera Jordà a
parlar d’un xantatge per part
d’Aena, és la de la urgència de
tempsquehi ha actualment per
decidir. El gestor aeroportuari
ha remarcat en diferents oca
sions que el calendari era cone
gut i el projecte també. I que el
canal de comunicació amb la

Generalitat està obert des de fa
molt de temps, com prova fins i
tot el fet que Aragonès i Mau
rici Lucena, president d’Aena,
es reunissin fins i tot abans de
la investidura del primer.
En relació amb la pressió

temporal, criticada per insu
ficient per alguns ajuntaments,
el tinent d’alcalde va indicar
ahir que el calendari “és el que
és” i va demanar de no rebutjar
d’entrada el projecte d’amplia
ció “per no perdre la inversió”.
L’objecció més gran, la me
diambiental, compta, segons
la seva opinió, amb la xarxa
comunitària. “Tothom pot ser
molt tranquil, la Unió Europea
és una magnífica garant de què
les infraestructures del tipus
que siguin compliran amb els
requisits d’impacte al territori i
d’impacte ambiental”, va insis
tir el tinent d’alcalde.
Avui, previsiblement, la Ge

neralitat enviarà als partici
pants en la taula tècnica la ver
sió definitiva de la síntesi de les
reunions creada per fonamen
tar la presa de decisions. Enca
ra que, segons fonts coneixedo
res del procés, ningú no espera
cap anunci imminent.c

Els empresaris insisteixen a aprovar
ja el pla i no perdre l’oportunitat
Foment i el Gremi d’Hotels destaquen l’efecte multiplicador en l’economia
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Al món empresarial no hi ha
dubtes: es vol l’ampliació. I una
decisió com més aviat millor,
perquèqualsevolretardamena
ça de fer perdre una inversió
milionària. Ho van reiterar ahir
mateixFoment i elGremid’Ho
tels de Barcelona, en una cam
panya a favor que es prolonga
desde famesos.
La patronal presidida per Jo

sepSánchezLlibre ésunade les
més vehements, destacant en
undocument fetpúblicahirque
la decisió és “inajornable”, ne
cessita“celeritat” ihadetancar
se en setmanes. En cas contrari
es perdrà competitivitat i con
nectivitat.Elsargumentssónles
grans magnituds: 1.700 milions
d’euros d’inversió i 350.000
llocs de treball –83.000 direc
tes– generats. És l’oportunitat
“que farà possible que el 2031
(quan s’acabaria l’obra) Barce
lona disposi d’un hub intercon
tinental” que situï “Catalunya i
Barcelona al món”. Una aposta
“imprescindible” per “dinamit
zar l’economia, generar ocupa
ció, atreure i retenir talent icap
tar inversió internacional”. A la
urgènciaeconòmicasesumenla
dels processos tècnics o l’apro
vació del nou document de re
gulació aeroportuària (DORA).
“Els terminis s’esgoten”, es rei
tera. La postura és calcada a
Pimec. El seu president, Antoni
Cañete, va afirmar dimecres
que “és un gran repte per al
futur del territori i el país”, i de
mana l’ampliació de capacitat
amb“consens i coordinació”.
ElGremid’HotelsdeBarcelo

natambévasortirahiralpasda
vant les reticències polítiques.
“Abandonem la política del no i
dels prejudicis. És una amplia
ció fonamental i estratègica per
al desenvolupament en les prò
ximes dècades de Barcelona i
Catalunya”,vadirJordiMestre,
president de l’associació. Per al
sector la decisió implicaria l’ar
ribada de més turistes, perme
tentoptar“auna tipologiadevi
sitant internacionaldemésqua
litat”, que passi més dies i gasti
més, potenciant cultura, gastro
nomia, turisme sanitari, espor
tiu i de negocis. Per als hotelers
amb el rebuig es pot “deixar es
capar un projecte motivador i
generador d’energia per a la
societat”, una cosa que també
passa amb “l’Hermitage” a la
capital catalana. La Cambra de
ComerçdeBarcelona,presidida
per Mònica Roca, ressaltava en
un document recent sobre
l’evolució del trànsit que els
retards en els processos poden
ajornar fins al 2036, cinc anys
més tarddelprevist, laculmina

diambiental i el futur de la Ri
carda, es creu eludible. Foment
afirma que “és perfectament
compatible l’ampliació amb la
protecció de la biodiversitat”,
via compensacions “adequades
i proporcionades”. “Òbviament
ha de complir les directrius
quedictaminilaUE”,vadetallar
Mestre. Pimec, així mateix,
ha exigit tenir en compte la im
portànciade l’impacteenelme

di ambient. La Cambra de Bar
celona, per la seva banda, té en
marxa una consulta interna en
tre els socis, en la qual pregunta
si s’està d’acord amb l’am
pliació, amb un rebuig per un
impactemediambiental “massa
alt” entre lesopcions.
Aerolínies, hotels, restaura

dors, empreses en general, cul
tura... Amb tants sectors afec
tats, desdelCol∙legi d’Arquitec
tes de Catalunya (COAC) s’ha
demanat “d’analitzar i debatre
entre tots els sectors implicats
per determinar quina actuació
responmillor a les diferents ne
cessitatsd’infraestructura ipre
servació”, va plantejar aquesta
setmana Guim Costa, vicedegà,
sense oblidar “l’oportunitat que
representa”.
Els reclams dels empresaris

no són nous. A començaments
de junyunacte ambmésde200
entitats, capitanejades per Fo
ment, va demanar l’ampliació.
I el think tank de la patronal va
publicar dies enrere un do
cument amb les deu prioritats
quehad’atendreelnouGovern.
Una d’elles són les infraestruc
tures, amb especial focus a l’ae
roport. El document denuncia
va que “sovint, des dels poders
públics resulta extraordinària
ment complex compassar pro
jectes amb els legítims interes
sos locals ielcompartit respecte
almedi ambient”.
Una cosa que si no s’acon

segueix “minvarà” el benestar
col∙lectiu. “No podem renun
ciar al progrés que aporten les
infraestructures”, s’insistia ahir
desde l’entitat.c

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, en l’acte per l’ampliació del passat juny
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Aeroport saturat el 2026
n En l’actualitat, l’aero
port de Barcelona té una
capacitat per a 55milions
de passatgers anuals. Just
abans de la pandèmia ten
dia al límit, amb 52,7 mi
lions el 2019. Segons Eu
rocontrol, no recuperarà
les operacions que tenia
el 2019 fins a un termini
que va del 2024 al 2029.
Amb el context actual,
partint d’un creixement
continuat, es creu que la
saturació de la infraes
tructura es donaria el
2026, per la qual cosa és
“important avançar amb

prou antelació l’esmenta
da ampliació”, es llegeix
a l’últim report estadístic
i analític de trànsit de la
Cambra de Comerç de
Barcelona. Qualsevol
retard pot ajornar anys
l’obra i tensar encaramés
les instal∙lacions. Amés de
guanyar en gestió de pas
satgers, s’apunta que l’am
pliació el faràmés atractiu
per a “noves connexions
de llarg radi”, que també
són “claus per al desenvo
lupament de la càrrega
aèria” i convertirlo en el
desitjat hub internacional.

ciódelesobres(amblanovater
minal i lapistamillorada).
En definitiva, es demana mi

rar al futur i pensar a diversos
anys vista perquè l’oportunitat
és única i els terminis s’esgoten.
Amb milions en joc i milers de
llocs de treball, es veu com un
impuls per a l’economia, amb
efectes sobre diversos sectors
just a la sortida de la crisi. La
gran pedra al camí, el temame

“Els terminis
s’esgoten”, s’alerta
des de Foment, que
exigeix “celeritat”
als polítics

Els hotelers defensen
que s’atraurà
un turista demés
qualitat i que deixarà
més despesa

El vicepresident
del Govern diu que
aquesta inversió
s’hauria d’haver fet
ja i la dona per bona

El tinent d’alcalde
de Barcelona diu que
la UE és una garantia
que es respectarà
el criteri ambiental


