MANIFEST
Castelldefels diu prou al soroll els avions.
El manifest ha estat signat pels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya,
Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya els Verds – Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra
Republicana de Catalunya amb l’acord de la Federació d’Associacions de Veïns, de la Federació de
Comerciants i del Gremi d’Hoteleria de Castelldefels i amb el suport de més de 60 entitats socials de la
ciutat. Les entitats que encara no ho han fet poder signar-lo en el propi Ajuntament el proper dilluns o
dimarts.

Castelldefels ha estat tradicionalment una ciutat solidària amb la resta de ciutats i pobles de Catalunya. La nostra
ciutat ha donat mostres d’aquesta actitud solidària en nombroses ocasions, tot acceptant les servituds que
causaven al nostre municipi algunes infraestructures, perquè beneficiaven el desenvolupament territorial i
econòmic del país.
Aquests darrers dies el nostre territori i els homes i dones que hi viuen estem patint les conseqüències d’una altra
servitud: la derivada de la configuració de rutes aèries que han posat en marxa els responsables de l’aeroport de
Barcelona i que ha provocat un increment del nombre d’avions que sobrevolen Castelldefels, amb els conseqüents
augments dels nivells de soroll que hem de suportar.
Castelldefels comparteix l’objectiu que Catalunya tingui un aeroport preparat per als reptes d’aquest segle; un
aeroport que sigui una plataforma de comunicació de persones i transport de mercaderies adient per assolir els
objectius de progrés i desenvolupament social i econòmic que tots i totes desitgem.
De la mateixa manera, creiem imprescindible que aquest objectiu s’assoleixi sense perjudicar la qualitat de vida
de la ciutadania de Castelldefels. Aquesta demanda, a més, és perfectament viable sense que signifiqui una
hipoteca pel creixement de l’activitat aeroportuària.
Per tot això, els sotasignats acorden demanar a AENA:

1.

Que es revisin urgentment les rutes aèries perquè no augmentin, i en tot cas es redueixin, les molèsties
que hi havia abans del 27 d’octubre.

2.
Que s’implantin immediatament les mesures de reducció del soroll emés pels avions que ja van ser
aprovades.
3.
Que s’agiliti al màxim la realització de les obres necessàries per poder implementar les futures rutes
acordades.

