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Local Comarques

n La incertesa que viu Rússia res-
pecte l’evolució de Covid-19 i les 
restriccions de mobilitat que se’n 
deriven fa que, a hores d’ara, l’ae-
rolínia de baix cost Pobeda Air-
lines mantingui silenci sobre 
quin serà el seu futur a l’aeroport 
de Girona-Costa Brava.  

Ja fa un any que l’aerolínia -
que abans de la pandèmia era 
una de les que tenia més projec-
ció a Vilobí d’Onyar, amb un in-
crement constant de viatgers-  va 
haver d’aturar les seves connexi-
ons entre Rússia i la Costa Brava 
arran del tancament de trànsit 
aeri. Les actuals restriccions que 
imposa Rússia per entrar i sortir 
del país -només es pot fer en ca-
sos autoritzats, PCR negativa i, si 
ho exigeixen les autoritats, una 
quarentena- fan que la mobilitat 
per aquest estiu sigui incerta. 

Mentre que les companyies 
europees -Ryanair, Jet2 i Transa-
via- es mostren optimistes de 
cara a la mobilitat d’aquest estiu 
i ja han posat a la venda bitllets 
des de l’aeroport de Girona, Po-
beda de moment no ha fet públic 
quin serà el seu futur a Vilobí. La 
companyia ha anunciat la recu-
peració de vols cap a Itàlia i Ale-
manya a partir d’aquest mes de 
març, però de moment no té bit-
llets a la venda per Girona, ni tan 
sols per als mesos d’estiu. Diari 

de Girona s’ha posat en contacte 
amb la companyia a través de 
correu electrònic per tal d’inten-
tar esbrinar quines són les seves 
intencions, però no ha obtingut 
resposta. Molt probablement, la 
companyia està pendent de les 
restriccions que imposa Rússia 
per a l’entrada i sortida d’estran-
gers, de manera que encara no 
està clar quin serà l’escenari de 
mobilitat al país aquest estiu.  

Inici de la temporada d’estiu 

A finals de març, coincidint amb 
l’inici de la Setmana Santa, co-

mençarà la temporada d’estiu a 
l’aeroport de Girona, que recupe-
rarà vols progressivament des-
prés de la pandèmia i d’un hivern 
en què no hi ha hagut cap conne-
xió regular, ni tan sols de Ryanair. 
A hores d’ara, les principals aero-
línies que operen a l’estiu -Rya-
nair, Jet2 i  Transavia- ja han 
anunciat la seva intenció de tor-
nar a volar des de Girona, i han 
posat els seus bitllets a la venda, 
encara que en alguns casos han 
reduït destins o freqüències.  

Però de moment, Pobeda Air-
lines no ha posat a la venda bit-
llets per recuperar les connexions 
entre Moscú i Girona que tenia 
abans de la pandèmia. Des de la 
seva pàgina web es poden com-
prar bitllets a altres països euro-
peus, com Itàlia o Alemanya, però 
no hi ha cap opció de comprar 
bitllets ni cap a Girona ni cap a 
una altra destinació de l’Estat. 
Aquest fet no és sorprenent si es 
té en compte que, en aquests mo-
ments, Moscú imposa fortes res-

triccions als viatgers que proce-
deixen d’Espanya: segons consta 
a la pàgina web del ministeri 
d’Exteriors espanyol, per poder 
viatjar a Rússia cal comptar amb 
autorització del Govern rus, 
aportar una PCR negativa de no 
més de tres dies naturals a l’arri-
bada al país i, si ho demanen les 
autoritats, sotmetre’s a una qua-
rentena de catorze dies. 

Escenari incert  

Aquest escenari incert, doncs, fa 
que sigui difícil preveure si es po-
drà recuperar el turisme rus per 
aquest estiu. De fet, la companyia 
matriu de Pobeda, Aeroflot, va 
anunciar a principis de febrer que 
suspendria més de 70 rutes a tot 
Europa entre el 28 de març i el 30 
d’abril, degut a l’impacte de la 
pandèmia i a les contínues res-
triccions de la mobilitat. Aquesta 
suspensió va afectar a set rutes es-
panyoles:  Alacant, Barcelona, 
València, Madrid, Màlaga, Te-
nerife i Palma de Mallorca.   

Abans que arribés la Covid-19, 
Pobeda s’havia convertit en una 
de les principals companyies de 
l’aeroport de Girona i havia gene-
rat un increment exponencial del 
turisme rus. I, malgrat que durant 
els mesos d’estiu augment expo-
nencialment les seves connexi-
ons, de cara a la temproada d’hi-
vern passat -just abans de la Co-
vid- havia mantingut la seva 
aposta per Girona, tot augmen-
tant un 51,7% el nombre de pla-
ces entre octubre i març.  

 I és que la connexió amb Mos-
cou li ha donat molt bons resul-
tats: l’any 2016, Pobeda havia mo-
gut 20.545 viatgers a l’aeroport de 
Girona (un 1,23% del total), men-
tre que el 2018 la xifra ja arribava 
als 87.449 (un 4,32%). L’any 2019, 
Pobeda es va mantenir com la 
cinquena aerolínia amb més 
capacitat de l’aeroport gironí, tot 
oferint nou vols setmanals amb 
tres aeroports de Moscú. 
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Un avió de Pobeda a l’aeroport de Girona, en una imatge de 2016. ANIOL RESCLOSA

Les actuals restriccions 
de mobilitat imposades 
per les autoritats russes 
fan que de moment 
sigui difícil saber  
quin serà l’escenari  
de mobilitat per a 
aquest proper estiu  

Pobeda manté silenci 
sobre el seu futur a 
l’aeroport de Girona 
u Mentre les aerolínies europees ja han posat a la venda bitllets per a 
l’estiu, la companyia russa està pendent de les restriccions de mobilitat

n L’Agrupació d’Arquitectes Ur-
banistes de Catalunya (AAUC) i la 
demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya han impulsat un Cicle d’ur-
banisme i territori, que té com a 
objectiu crear «un espai de difu-
sió i debat de les darreres nove-

tats de  caràcter territorial i secto-
rial que poden tenir incidència en 
la pràctica de l’urbanisme. La ini-
ciativa compta amb el suport del 
Departament de Territori de la 
Generalitat.   

Segons han explicat des del 
Col·legi, al llarg de tot l’any 2021 
s’aniran programant diferents 
jornades per donar a conèixer els 
projectes que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat està tre-
ballant i que vol difondre entre els 
tècnics de l’arquitectura. 

La primera de les sessions tin-
drà lloc a través de la plataforma 

digital Microsoft Teams, el dilluns 
8 de març, a les sis de la tarda, i es-
tarà dedicada al Pla Director de 
revisió de sòls no sostenibles al li-
toral gironí, més conegut com a 
Pla de protecció de la Costa Bra-
va, que es va aprovar definitiva-
ment definitivament el passat 28 
de gener. Aquest PDU revisa els 
sòls d’extensió urbana i també es-
tableix un marc normatiu comú 
per a la integració paisatgística de 
les edificacions en sòl urbà. 

En aquesta sessió, el secretari 
de l’Agenda Urbana i Territori, 
Agustí Serra, i la subdirectora ge-

neral d’Estratègies i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya, 
Rosa Vilella, explicaran el docu-
ment aprovat definitivament po-
sant especial èmfasi en aquells 
aspectes que tindran més inci-
dència en la pràctica de l’urbanis-
me, tant pel que fa a la seva trans-
posició al planejament munici-
pal, com a la seva aplicació en el 
planejament derivat i les llicènci-
es d’edificació. 

Mentrestant, els organitzadors 
ja estan preparant tres sessions 
més, a les quals volen anar afegint 
nous projectes. La segona sessió 

estarà dedicada al Programa de 
promoció d’habitatge en el món 
rural, que vol contribuir a evitar 
la pèrdua de població i a incenti-
var la realització de projectes i ac-
tuacions estratègiques, sectorials 
i singulars innovadores   que es-
timulin i reforcin l’accés a l’habi-
tatge en aquells punts del territo-
ri que presenten més vulnerabi-
litat.  

Sòls d’activitat econòmica 

La següent sessió anirà destinada 
a conèixer l’estratègia de sòls 
d‘activitat econòmica a Catalu-
nya, mentre que l’última que hi 
ha prevista, a hores d’ara, és la de-
dicada al futur Conservatori del 
Litoral, un organisme que hauria 
de servir per garantir la protecció 
del territori, si cal, a través de la 
compra de sòl. 

El Col·legi i l’Agrupació d’Arquitectes 
impulsen un cicle d’Urbanisme i Territori 

DdG. GIRONA 

u Dilluns que ve, el 
secretari d’Agenda Urbana, 
Agustí Serra, parlarà del Pla 
Director de la Costa Brava 


