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MEDI AMBIENT

El soroll del Prat
arriba a la UE
| Els veïns de Gavà
presenten denúncia
davant la comissió
de Medi Ambient

Josep Ferrer
GAVÀ

Els veïns de Gavà Mar con-
tinuen la seva lluita per
aconseguir que els avions
que sobrevolen el seu barri i
que hi provoquen un excés
de soroll els deixin de mo-
lestar. Ara han portat el cas
a Brussel·les; en concret,
han presentat una denún-
cia davant la comissió de
Medi Ambient de la Unió
Europea.

Aquesta denúncia l’han
interposat “per l’incompli-
ment de diverses directrius
comunitàries mediambien-
tals”, explica l’advocat de
l’Associació de Veïns de
Gavà Mar, David Jurado.
Una d’aquestes normatives
que no es compleixen és la
2002/49, del 25 de juliol del
2003, “sobre avaluació i ges-
tió del soroll ambiental”, en
la qual s’estableixen uns lí-
mits de so “que evident-
ment se sobrepassen”, asse-
gura Jurado, tal com s’ha
demostrat en els diversos
estudis sonomètrics que
s’han fet al barri.

La denúncia dels veïns es

referma amb l’informe dels
Mossos d’Esquadra elaborat
el novembre de l’any passat,
que deixava molt clar que
AENA era responsable d’un
delicte penal, i amb la petició
del fiscal de Medi Ambient
de Catalunya de limitar l’ús
de la tercera pista, basant-se
en l’esmentat informe.

Per la prohibició
Tota aquesta documentació
és la que s’ha aportat a la co-
missió de Medi Ambient de
la Unió Europea, que ara
l’haurà d’estudiar i pronun-
ciar-se en un sentit o en un
altre. Jurado confia que
“quan acabin la investigació
ens donin la raó, tal com
han fet amb el tema de les
aus a Lleida”. Segons el lle-
trat, “el que seria lògic és
que la Unió Europea prohi-
bís al govern espanyol que
es facin aterratges per la
tercera pista venint de Ga-
và, ja que perjudiquen la sa-
lut dels veïns de Gavà Mar”.

De fet, a partir del mes
d’octubre, amb l’entrada en
funcionament del bypass
que s’està construint entre
la tercera pista i la principal,
ja no es faran aterratges per
la pista problemàtica. Tant
els veïns com l’Ajuntament
de Gavà volen que aquesta
decisió es mantingui per
sempre. ■

Els veïns de Gavà no volen els avions ■ ROBERT RAMOS
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