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Sessió 4 de la CAC

La sessió de la Comissió d’Acció Climàtica (CAC) s’obre a les tres de la tarda i nou mi-

nuts. Presideix Dani Cornellà Detrell, acompanyat del vicepresident, Joaquim Calatayud 

Casals, i de la secretària, Eva Candela Lopez. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i 

Usart.

Hi són presents Joaquim Paladella Curto, Silvia Paneque Sureda i Jordi Terrades Santa-

creu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Mònica Palacín i París, Anna Torrentà Costa, 

Eugeni Villalbí Godes i Maria Jesús Viña i Ariño, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Cristina 

Casol Segués, Glòria Freixa i Vilardell i Salvador Vergés i Tejero, pel G. P. de Junts per Ca-

talunya; Andrés Bello Sanz i Antonio Ramón López Gómez, pel G. P. de VOX en Cataluña; 

Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. d’En Comú Podem, i Marina Bravo Sobrino, pel G. P. de 

Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió el president de Prou Soroll i membre de Zeroport, Josep 

Velasco Ramírez, acompanyat de la representant de Zeroport, Sara Mingorría Martínez; 

els membres i representants de la Xarxa per la Justícia Climàtica, Jaume Osete Gómez i 

Olga Margalef Marrasé; el membre de Ni un pam de terra, Xavier Iroz Pascual; la membre 

del grup tècnic de coordinació de SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, Isis Sanpera Calbet; la 

membre d’Ecologistes en Acció de Catalunya, María García González, i el representant del 

Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic, Frederic Ximeno.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença d’una representació dels col·lectius i associacions 

ambientalistes que defensen el delta del Llobregat davant la Comissió d’Acció Climàtica 

perquè informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 

356-00163/13). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 

Guanyar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels 

Ecosistemes Catalans davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el pro-

jecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres 

projectes similars (tram. 356-00164/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’En Comú Podem i Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia davant la Comissió d’Ac-

ció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de 

l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (tram. 356-00165/13). Grup Par-

lamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-

mentari d’En Comú Podem i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tar-

ragona, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de 

molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes simi-

lars (tram. 356-00166/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’En Comú Podem i Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença de Rosa Abelló, presidenta del Consell Comarcal del 

Baix Camp, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia 

de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes si-

milars (tram. 356-00167/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’En Comú Podem i Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.
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6. Sol·licitud de compareixença de Neus Sanromà, presidenta del Consell Comarcal de 

la Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia 

de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes si-

milars (tram. 356-00168/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’En Comú Podem i Grup Parlamentari de 

la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Joan Arrufi, representant de la Denominació d’Origen 

Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de 

molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes simi-

lars (tram. 356-00169/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’En Comú Podem i Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de Pilar Miró, representant de l’Associació de Turisme 

Rural Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de 

línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 

similars (tram. 356-00170/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’En Comú Podem i Grup Parlamentari de 

la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Co-

missió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre 

les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (tram. 356-00171/13). 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 

Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pro Vegueria Pe-

nedès davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de 

molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes simi-

lars (tram. 356-00172/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’En Comú Podem i Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre d’Estudis del Paisatge 

Vitivinícola davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de 

molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes simi-

lars (tram. 356-00173/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’En Comú Podem i Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt 

Camp davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de 

molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes simi-

lars (tram. 356-00174/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’En Comú Podem i Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Valls (Alt 

Camp) davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de 

molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes simi-

lars (tram. 356-00175/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’En Comú Podem i Grup Parlamentari de la 
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Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

14. Compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic 

davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte del projecte d’am-

pliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d’acció climàtica (tram. 357-

00015/13). Comissió d’Acció Climàtica. Compareixença.

El president

Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, doncs, per la seva assistència a aquesta Comis-
sió d’Acció Climàtica.

Primer de tot, demanar als grups si hi han substitucions... O som...? (Pausa.) Per-
fecte, doncs entenc que no n’hi ha cap.

Sol·licituds de compareixença
356-00163/13 i 356-00165/13

Doncs, primer, si els sembla bé, votaríem les sol·licituds de compareixença, que 
són del punt número 1 al 13; que si hi ha alguna qüestió la podrien dir ara i, si no 
hi ha cap qüestió, les donaríem per aprovades, les sol·licituds de compareixença. Hi 
ha alguna qüestió?

Antonio Ramón López Gómez

Sí, a mi m’agradaria votar per separat la 1 i la 3 de la resta. (Remor de veus.) O la 
1 i la 3 juntes, i la resta...

El president

Perfecte. Doncs, si els sembla bé, faríem exactament això. Votaríem primer la 1 
i la 3, i després votaríem la 2, i de la 4 a la 13.

Doncs, vots a favor de les sol·licituds de compareixença dels punts 1 i 3?
Doncs són els Grups del Partit Socialistes, d’En Comú Podem, VOX, Junts, Es-

querra i la CUP. (Veus de fons.) Ai, i Ciutadans, perdona –ostres, anava mirant 
així...–, que són un total de... (Veus de fons.) Som disset. Doncs 17 a favor. Per tant, 
no hi ha abstencions ni vots en contra.

Sol·licituds de compareixença
356-00164/13 i 356-00166/13 a 356-00175/13

I ara passaríem, doncs, al 2... (Veus de fons.) Votaríem el punt 2, i del 4 al 13.
Vots a favor?
Doncs, aquí serien... Serien 16? Perquè, bé, els dos representants de VOX comp-

ten com a un vot o com a dos? (Pausa.) Com a un, no? (Veus de fons.) D’acord. 
Doncs, seria, amb el vot del Partit Socialistes, d’Esquerra, de Junts, de Ciuta-

dans, d’En Comú Podem, de la CUP i d’Esquerra Republicana, això, a favor.
Abstencions? 
Cap.
I vots en contra?
Doncs VOX, 1 vot de VOX.
Com han llegit, doncs, a l’ordre del dia, si els sembla bé, el següent que faríem és 

votar el punt número 1, la seva substanciació en aquesta comissió...

La lletrada

Perdó, primer s’ha d’aprovar l’ampliació de l’ordre del dia...
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El president

Sí, segons...

La lletrada

...i a continuació, si es vota que sí, després la substanciació.

El president

Perfecte. Doncs, segons el... Faríem això.
El punt número 1 de l’ordre del dia, d’acord amb l’article 54.4 de l’RPC..., propo-

so l’ampliació de l’ordre del dia per substanciar, doncs, el punt número 1 en aquesta 
mateixa sessió, que també hauríem de votar. 

Vots a favor de la seva substitució?
Doncs, per unanimitat, que són 17 vots. (Veus de fons.) En són 16? (Veus de fons.) 

D’acord, perfecte.
Doncs faríem entrar a totes les persones que han estat citades per comparèixer. 

Els farem entrar i col·locar aquí dalt, si els sembla bé, i anirem fent per ordre.
Si els sembla bé a tots els grups, faríem mitja hora per cada compareixença, en 

la qual les persones ponents puguin parlar uns dotze minuts; dos minuts després per 
grup, per preguntar, i els quedaran cinc minuts per contestar a cada ponent. Si hi 
estan d’acord... (Veus de fons.)

Eugeni Villalbí Godes

Dic: aniran passant tots els compareixents i acumularem el temps al final o ani-
rem fent compareixença una rere l’altra?

El president

El problema que hi ha és que no hi són tots els compareixents, perquè evident-
ment se’ls ha citat en hores diferents. Per tant, és clar, seria millor anar preguntant i 
que contestin, i després, doncs, canviem de compareixent, si els sembla bé.

Silvia Paneque Sureda

No, perdó –perdó–, hi hauria alguna manera d’agrupar-les i poder fer una sola 
substanciació des del nostre grup almenys? Ho demanem, agrupar les compareixen-
ces i fer una única defensa al final.

El president

Perfecte, doncs, si els sembla bé, el que demanen els grups és que es facin les 
compareixences des d’aquí o des del lloc on ja estan ubicats, que vagin fent les seves 
intervencions. Després, doncs, els grups faran les preguntes i vostès podran contes-
tar des del lloc que ocupin. Si algú, en tot cas, porta... (Veus de fons.) Si hi ha alguna 
persona que porta presentació s’hauran de canviar, això sí. Després, quan... La com-
pareixença..., teníem programat primer el senyor Josep Velasco Ramírez, de Prou 
Soroll, i la senyora Sara Mingorría, de Zeroport.

Glòria Freixa i Vilardell

President, el punt 4 segueix quedant a part, doncs?

El president

És que al punt 4 no hi hem arribat encara. De fet, falten dos compareixents, la 
que és a les cinc, la senyora María García, d’Ecologistes en Acció, que no ha arribat, 
i els del punt 4 tampoc no han arribat, si no ja els faríem entrar.

Glòria Freixa i Vilardell

D’acord. I després, quan agrupem el temps, si només fem una intervenció per 
grup, quant de temps tindrem, perdó? (Veus de fons.) Dos minuts per la 5? (Veus de 
fons.)

El president

Per compareixent... (Veus de fons.)
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Glòria Freixa i Vilardell

D’acord.

El president

Vuit minuts, sí. 

Glòria Freixa i Vilardell

Molt bé.

El president

És a dir, ho multiplicaríem per...

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies.

El president

A vostè.

Salvador Vergés i Tejero

Perdó, per ser redundant. Però no sé si ho he entès bé: els quatre primers s’agru-
pen? El cinquè del tercer punt no s’agrupa? I el punt 4 no s’agrupa?

El president

(El president intervé sense fer ús del micròfon.)

Salvador Vergés i Tejero

Si arriba, fins i tot el del punt 4...? (Veus de fons.) D’acord.

El president

Si arriba la senyora María García, també la farem entrar, però, evidentment...

Salvador Vergés i Tejero

Per agrupar 3.5 i 4?

El president

Sí, i el darrer punt va separat, perquè és una altra compareixença a part d’aquesta.

Compareixença d’una representació dels col·lectius i les associacions 
ambientalistes de defensa del delta del Llobregat per a informar sobre 
la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat

357-00038/13

Doncs, si us sembla bé, després... Podríem començar i donar moltes gràcies a tots 
els compareixents per haver acceptat estar avui aquí.

Sara Mingorría Martínez (representant de Zeroport)

Hola, bona tarda. Bé, primer, moltes gràcies. És la meva primera vegada aquí 
dins del Parlament, i estic una mica nerviosa per això, perquè és molt gran i molt 
majestuós. 

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Jo parlaré, com ha dit el Dani, com a portaveu de la Zeroport, que és part d’una 
xarxa internacional que es diu Stay Grounded i, a més a més, presentaré els resul-
tats d’una recerca que hem fet a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Ens hem repartit els punts. Aleshores, jo parlaré d’aquest qüestionament de si 
existeix l’aviació sostenible o verda. Des del nostre punt de vista, la resposta és 
«no». Per a nosaltres l’única alternativa desitjable és el decreixement, però un de-
creixement gradual i just de l’aviació. 
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Vull ser molt clara i molt transparent. He posat aquí el posicionament d’alguns 
científics i alguns polítics, científics polítics, que diuen que sí, anem a totes, no? «No 
hi ha límits biofísics, és possible fer emissions, el carboni neutre, aviació verda...» Per 
a mi i per a nosaltres, tot això és un oxímoron, no existeix l’economia circular. Aques-
tes solucions que sempre estan mediades pels diners, crear mercat, compensacions... 
Lo que diem és que hi ha un tipus d’evangèlic de l’ecoeficiència i una utopia de la tec-
nologia. Perquè us recordeu d’aquest posicionament, jo sempre parlo d’una frase. És 
d’Antonio Machado, no és meva: «Todo necio confunde valor y precio.»

El nostre posicionament és més des de l’economia ecològica, és un posiciona-
ment científic i és un posicionament polític. Parlem des de la justícia climàtica, la 
justícia ambiental i que hi ha límits, i que lo que hem de fer és una distribució equi-
tativa d’aquests recursos, perquè ja no tenim tot lo que teníem.

L’economia no és circular, és entròpica, segons la segona llei de la física. L’única 
alternativa és prendre decisions, no posar els diners al mig, sinó decisions que posin 
la vida al centre. Què vol dir això? Vol dir que tothom sapiguem que en la nostra 
vida tenim molts valors i moltes vegades no hi ha una alternativa... (Veus de fons.) 
No és novetat, no. Tenim molts valors, i a vegades els diners, si només economitzem 
la natura..., el que nosaltres proposem és ecologizar l’economia. Què vol dir? Que 
moltes vegades l’alternativa és l’alternativa zero. 

A l’ampliació de l’aeroport hi ha una alternativa, que és no fer l’ampliació de 
l’aeroport. Per què? Perquè nosaltres veiem al món que hi ha uns límits biofísics –he 
posat aquí una figura com a les meves classes de la universitat–, hi ha una societat 
que té una deshabilitat i també uns límits, i tenim l’economia, que és la manera com 
gestionem aquests recursos. 

Per tant, l’alternativa del posicionament de l’economia neoclàssica i ambiental és 
decréixer forçadament, perquè ja estem decreixent, perquè ja no hi ha molts mate-
rials i molta energia ja no està disponible, i lo que nosaltres proposem és un decrei-
xement transitori, just i gradual.

Aquesta és la imatge d’aquest posicionament neoclàssic i de l’economia ambien-
tal, que és guanyar diners a costa de la contaminació. Ara diuen que paguem la 
seva contaminació i que donem diners per continuar fent la utopia de la tecnologia. 
Aquest és el nostre posicionament. Des de Stay Grounded podem accedir a la web 
«El espejismo de volar verde».

Però vull donar arguments. El pla de compensació i reducció de carboni per a 
l’aviació internacional, pla Corsia, la pròpia Unió Europea ha mostrat en els seus 
informes que totes les aerolínies que ara estan funcionant estan molt, molt lluny 
de l’últim acord..., de los acuerdos de París. Perdó, és que com que està en anglès 
m’he... I no diu només això, també diu que només el dos per cent dels projectes dins 
d’aquest pla han aconseguit reduir la contaminació del CO2. I no només això –això 
ho diem nosaltres–, sinó que també és a través del colonialisme del carboni. Què 
vol dir això? Anar a països del sud global a fer projectes, a crear conflictes en altres 
llocs on estaven vivint tranquil·lament. 

Un altre exemple? Els biocombustibles. Ens han dit que hi ha energies alternati-
ves, doncs tecnològicament i científicament està demostrat que combustibles i bio-
combustibles poden contaminar tres vegades més que usar el querosè, per exemple. 
Com sabem això? Hi ha un indicador, que es diu l’EROI, que ha mostrat que per ex-
traure energia, per exemple, de l’oli de palma o de los girasoles necessitem energia, 
necessitem petroli, i a vegades el petroli que necessitem per extreure aquesta ener-
gia és quasi el mateix que l’energia que extraiem. No sé si m’he explicat. Sembla un 
trabalenguas, però si teniu dubtes pregunteu-ho al final.

I què crea anar a altres llocs del sud global per anar a buscar els materials que 
ja no tenim i l’energia que ja no tenim? Conflictes ambientals. Aquest és el treball 
que estem fem a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental. Hi ha noranta-quatre 
conflictes que hem registrat d’oli de palma, i aquesta és la imatge dels conflictes de 
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l’oli de palma: desforestació, pèrdua d’hàbitat per a animals emblemàtics, ecocidis 
i, el més greu de tot, moltes violències, violacions de drets. En el vint per cent dels 
noranta-quatre casos hi ha hagut un assassinat o diversos assassinats de defensors 
de..., en contra d’aquestes plantacions.

L’hidrogen. Com que segur que sabeu molt d’això esperaré a les preguntes, per-
què, si no, no em dona temps. 

I aquesta és la imatge actual del tema de l’aeroport. Aquests són més de tres-cents 
conflictes del món provocats per l’expansió d’aeroports i nous aeroports. D’aquests 
tres-cents conflictes n’hem analitzat noranta, i aquesta és la conclusió: els conflic-
tes relacionats amb aeroports no són només ampliar a l’aeroport, has d’extreure més 
combustible, que també porten conflictes, transportar i acumular. 

Aquests conflictes necessiten fer fora la gent. En més del cinquanta per cent 
d’aquests conflictes s’ha fet servir la violència per fer fora la gent. Un dels casos 
molt emblemàtics és el cas de Bangladesh. Això ho estic explicant no per curiositat, 
perquè si ampliem l’aeroport del Prat o l’aeroport de Barajas, o l’aeroport de Palma, 
la gent on anirà és a un altre lloc, que necessita un altre aeroport. Si jo vull anar a 
les Maldives, necessitaré un altre aeroport. Aleshores és obrir una mica la ment i 
pensem que tenen moltes conseqüències les decisions que prendrem al país de Ca-
talunya. 

En el cas de Bangladesh, dues persones van ser assassinades per oposició a l’ae-
roport. En el cas de Mèxic, veintiseis mujeres van ser violades i torturades. En el cas 
de Lisboa, volen –és molt semblant al cas del Prat– treure un parc natural i, de nou, 
molta desforestació, com el cas de Sri Lanka. 

I després parlarà el Josep Velasco sobre els problemes molt greus de salut pel so-
roll i les partícules de la gent que viu a prop dels aeroports.

Però vull estar aquí, també, per convidar-vos a entrar en aquest mapa i mirar 
que hi ha molta gent, amb moltes idees i fent moltes coses. Des del punt de vista de 
la justícia ambiental i social, he dit que tenim noranta casos. Mostrem, juntament 
amb Zeroport –hi ha moltes entitats que estem avui aquí– que tenim propostes i ja 
s’estan fent. Quasi en un quaranta per cent dels casos es mostra un èxit en aquest 
moviment. Han logrado moratorias parciales o indefinidas, per exemple en el cas 
de París o el cas de Roma, que és aquí a Europa, però també fora d’Europa; en el 
cas de Mèxic han lograt parar setze aeroports i en nom del medi ambient, perquè és 
del que depenem per viure.

I convidem aquí a la comissió del canvi climàtic que..., bé, la meva pregunta és 
si vosaltres teniu clar on volem anar i què volem per al nostre futur. 

Gràcies.

Josep Velasco Ramírez (president de Prou Soroll i membre de Zeroport)

Hola, soc Josep Velasco..., no sé si em sentiu...

El president

Un moment, si us plau, que el presento. El senyor Josep Velasco Ramírez, de la 
Prou Soroll. Endavant.

Josep Velasco Ramírez

...i de Zeroport, a la vegada.

El president

I de Zeroport, doncs.

Josep Velasco Ramírez

...perquè és una de les associacions, les tres-centes que hi han en aquest moment, 
que estem amb aquest tema.

Jo porto setze anys com a president de Prou Soroll, que és una associació que va 
néixer al voltant del que passava amb l’anterior ampliació. Perquè, és clar, tothom 
va pensar en les zones humides, en els ànecs, en l’economia, però ningú parlava mai 
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de la protecció de la salut de les persones exposades a la contaminació acústica, 
química i mediambiental de les aeronaus. D’això ara mateix no se’n parla. O sigui, 
es parla de l’economia, es parla de que farem un PIB fantàstic per a Catalunya, que 
això serà..., bé, és que em surt una paraula lletja i no la voldria dir. 

I llavors..., és una cosa que nosaltres en aquell moment ja ho vam veure, va arribar 
un moment que vam posar una querella contra el Ministeri de Transporte y Fomento, 
contra el de Medio Ambiente i contra el president d’AENA, i va durar quatre anys, 
aquesta querella. I aquesta querella va servir de molt, perquè hi havia un desgavell 
terrible, amb aquesta ampliació hi havia molta gent que la seva salut estava perjudi-
cada, i hi va haver un moment que vam avançar molt en aquest tema judicial. 

El que passa és que la gent pobra, els petits..., arriba un moment que les despeses 
judicials, els setanta advocats que hi havia, entre això i els tècnics i els pèrits..., bé, 
vam pensar que si ens posaven una pèrdua del judici amb costes ens enfonsaven a 
tots a la presó per no tindre diners. I llavors vam arribar a uns acords, que van ser 
satisfactoris, perquè es va intentar resoldre, garantir una mica, el que està passant. 
Els avions van girar cap a l’esquerra, cap al mar. Llavors es va crear una comissió 
que ens veiem cada dos mesos amb AENA, que és el CCM, que és un control medi-
ambiental, i això ens permet estar més al dia de què passa. O sigui que això nosal-
tres ja fa dos anys que ho sabem, que ells ho estaven remenant, no?

Llavors, l’ampliació de l’aeroport plantejada com a indispensable per garantir el 
creixement econòmic de Catalunya..., això és un sense sentit, sense considerar una 
altra vegada l’impacte sobre la salut, que és una salut que ja està prou tocada amb 
tot això.

Jo us puc dir que actualment per Castelldefels i Gavà, que és la zona més afec-
tada, passen sobretot en configuració est, que és la no preferent. Llavors, hi ha una 
mitjana de trenta dies..., com ho dic això? Trenta dies no pot ser, perquè amb trenta 
dies em menjaria el mes! El trenta per cent del temps, això sí; el trenta per cent del 
temps es rep..., configuració est, hi passen..., cada dos minuts passa un avió, un avió 
que ve a setanta o vuitanta decibels, contra lo que es diu que quaranta-cinc decibels 
en diürn i quaranta decibels en nocturn, que és lo que diu l’OMS, que a partir d’aquí 
ja es produeixen problemes de salut, doncs, nosaltres estem en setanta i vuitanta i, a 
més, cada dos minuts passa un avió.

Llavors, què s’està oferint? La proposta que es planteja quina és? Que passi un avió 
cada minut i vint segons. O sigui, no anirem a 53 milions de passatgers, hem d’anar a 
70, i si pot ser a 90, i més, lo que faci falta. Aquí cal complir la ciutat aeroportuària; 
s’ha de fer que tema econòmic, que es bellugui en condicions; que AENA pugui estar 
millor a la borsa i que..., hi han moltes coses econòmiques que estan aquí lligades, 
però no es parla. Se segueix sense parlar dels ciutadans afectats, que no són quatre 
mil, com algú ha dit por ahí, sinó que són cent mil els que estan afectats al Baix Llo-
bregat per l’agressió dels avions. O sigui, això és bastant més important.

Tenim una altra cosa que és important, també. A la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el senyor Santiago Huacón, el 2020 va fer un estudi que té molt de re-
corregut. És un estudi que ens diu que no solament pateix la gent com nosaltres, a 
Castelldefels, o Gavà, o Viladecans, sinó que hi han altres factors molt importants, 
com el diòxid de nitrogen, l’ozó, el diòxid de sofre –aquest és terrible, perquè corre 
molt–, i es considera que hi ha una rodona al voltant de l’aeroport de dinou quilò-
metres, com a mínim, on arriba l’afectació. Per tant, els que estan a Barcelona tran-
quil·lets, que diuen «això no va amb mi»... Les nanopartícules del nitrat de sofre o 
del diòxid de nitrogen, o els tres àtoms de l’oxigen en la molècula que té l’ozó, tot 
això és súper perjudicial. 

Aquí hi han problemes que estan mirats. El Ministeri de Salut d’aquest país –o del 
país del costat– diu, en la seva pàgina web, que això són contaminants per a la salut, 
per al sistema circulatori, respiratori, que generen insuficiència cardíaca i respiratò-
ria; per al sistema immunitari, el fetge, la melsa; dona asma, insuficiència respira-
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tòria –aquest ja és l’ozó–, inflamació... Pot incrementar, ho diu la web del ministeri, 
la mortalitat prematura. O sigui que no és una broma. 

El soroll és una cosa que sona, lògicament, i el tens a l’orella i molesta molt, i és 
molt perjudicial. Hi ha molta gent que té problemes d’insomni, problemes de molts 
tipus, però és un soroll. Sembla que és detectable estupendament bé, però l’agressió 
química és molt més dura –és molt més dura.

Llavors, hi han dues-centes revistes del món científic i mèdic que han publicat 
una..., ha sigut al setembre. Han publicat una editorial conjunta en la que fan ressò 
de l’efecte d’escalfament i acumulació dels gasos d’efecte hivernacle en la salut de les 
persones, com tots sabem. (Veus de fons.) Gràcies. Indiquen que aquest problema és 
ben bé el principal repte que té la salut de la humanitat en els propers anys. 

Acabem de comprovar de manera molt dura que sense salut no existeix el desen-
volupament econòmic. Ho torno a dir, eh? Acabem de comprovar d’una manera molt 
dura que sense salut no anem enlloc. Quan no hi ha salut... Ara deien per la ràdio 
que estem tornant als volums de trànsit que hi havia a les entrades i sortides de Bar-
celona prepandèmia. Però, què passa? Que ara falta el dos per cent per arribar a allò 
de la prepandèmia. Vol dir que tornem al camí aquell. 

I això..., com a conclusió, hem de dir que qualsevol pla o previsió sobre les in-
fraestructures contaminants s’ha de considerar: primer, la salut de les persones i, 
segon, la salut global està amenaçada pel creixement de l’activitat aèria, i l’objectiu 
hauria de ser el seu decreixement, no el seu estímul.

Gràcies. 

El president

Doncs, moltes gràcies. Seguidament tocaria el senyor Jaume Osete i la senyora 
Olga Margalef, de la Xarxa per la Justícia Climàtica. Gràcies.

Olga Margalef Marrasé (membre de la Xarxa per la Justícia Climàtica)

D’acord. Hola, sí? Se’m sent bé? (Pausa.) Començaré jo. Nosaltres, com a Xarxa 
per la Justícia Climàtica, ens centrarem en destacar els arguments que tenen a veure 
amb l’impacte climàtic, que té una potencial ampliació de l’activitat a l’aeroport, ja 
sigui amb pista nova o sense. 

Com hem vist aquí, hi ha múltiples motius, no?, que s’entrellacen –econòmics, 
socials, de salut. Nosaltres ens centrarem en els climàtics, i per això ens remetrem, 
d’entrada, al sisè informe de l’IPCC, que s’ha publicat recentment aquest agost. A la 
Comissió d’Acció Climàtica suposo que esteu tots al dia d’això, però faré un breu 
resum d’alguns dels impactes principals que rebrem a casa nostra.

Aquest estudi, que publica la primera plana d’especialistes mundials en l’àmbit 
sota el paraigua de les Nacions Unides, té unes conclusions molt, molt contundents, 
en el sentit que ens posa en una situació que no hem viscut fins ara a la història de 
la humanitat. Ens diu que el sistema climàtic està en un punt que no s’ha vist abans 
en els darrers milers d’anys d’oscil·lacions naturals climàtiques. I això que a vega-
des visualitzem com a escenaris futuribles, llunyans, a l’Àrtic, etcètera té una tra-
ducció molt clara al nostre país, perquè la conca mediterrània s’escalfarà més que 
la mitjana planetària. Serà una zona especialment sensible a aquest escalfament  
global.

Això ens portarà a una situació d’estius més calorosos, amb unes onades de calor 
més intenses que, com bé deveu saber, són risc mortal més important a nivell euro-
peu. Només amb les onades de calor del 2003-2010 vam tenir més de cent mil morts 
al continent europeu, es calcula. 

Això ens portarà, també, aquest canvi climàtic, aquesta emergència climàtica, 
segons l’informe MedECC, que el que fa és desgranar els impactes sobre la Medi-
terrània concretament..., ens portarà a una reducció de la precipitació estival entre el 
deu i el trenta per cent, segons la regió, amb l’impacte conseqüent que pot tenir això 
sobre la productivitat agrícola, per exemple, la qual cosa és una dificultat afegida a 
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la recerca d’una sobirania alimentària per al país, per exemple, però també compor-
tarà, doncs, més risc de desertificació, major risc d’incendis, sequeres als estius i..., 
amb els conseqüents impactes econòmics que això pot comportar.

També ens porta, el canvi climàtic, a casa nostra una major freqüència de fenò-
mens extrems, com bé sabreu, de més intensitat. Recordem tots: temporal Gloria; 
recordem, malauradament, fa quatre setmanes les Cases d’Alcanar. I aquests fenò-
mens seran més intensos, més extrems, més freqüents, però és que, a més a més, 
tindran lloc sobre un país especialment vulnerable, perquè les darreres dècades de 
desgavell urbanístic, per dir-ho de forma suau, ens han portat a una situació en què 
el quinze per cent de la superfície urbanitzada del país està en zones inundables. 
Per tant, això també serà un risc al qual ens haurem d’adaptar i fer-hi front amb uns 
costos econòmics, socials i ambientals bastant evidents. 

Segueixo. També ens portarà menys neu, aquest canvi climàtic. Les altes tem-
peratures faran que el mantell nival duri menys temps, sigui menor, i això afecta 
greument els ecosistemes d’alta muntanya, però també afecta l’activitat econòmica 
del territori, com poden ser les pistes d’esquí, que l’Observatori Pirinenc del Canvi 
Climàtic el que relata és que calcula que, si assolim els dos graus de temperatura 
d’escalfament, la meitat de les pistes del Pirineu no podran mantenir l’activitat sense 
neu artificial. Per posar un exemple. Poso alguns exemples.

Per acabar amb els efectes, parlaré de la pujada del nivell del mar, que és una 
cosa que ja s’ha registrat. No estem parlant de futuribles, estem parlant que ja ha 
pujat sis centímetres els darrers vint anys i estem parlant que potser puja a gairebé 
vuitanta centímetres, amb les pitjors previsions, a finals de segle. Això comporta un 
canvi completament en la façana litoral, en les infraestructures que tenim a prime-
ra línia de costa, i comporta també que moltes de les platges que avui en dia es fan 
servir per reclam turístic poden desaparèixer. Un informe publicat, precisament, o 
encarregat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya el 
que alertava és que gairebé la meitat de les platges del territori el 2035 pot ser que 
hagin desaparegut.

Ara sí, estem parlant de coses molt concretes que ens afectaran la nostra vida 
quotidiana, que tindran forts impactes en la biodiversitat, en la salut dels ecosiste-
mes, en els paisatges que coneixem, que canviaran en les nostres vides i, en defi-
nitiva, en la nostra economia. Aleshores, quan parlem de propostes de reactivació 
econòmica també hem de tenir present l’impacte que generaran totes aquestes altres 
vessants, aquests danys col·laterals que comporta el canvi climàtic sobre l’economia. 
No podem parlar d’una cosa sense parlar de l’altra.

Aleshores, jo vaig acabant i deixaré la paraula al Jaume, que explicarà una mica 
més què suposa ampliar un aeroport, no?, en aquest desgavell climàtic, però sí que 
volia recalcar, abans d’acabar, que, tot i aquest diagnòstic tan funest, i que estic se-
gura que vostès també coneixen, tenim una gran capacitat de maniobra. Ens tro-
bem en un moment històric molt important. Estem parlant que hem viscut..., estem 
en una situació que abans no ha tingut precedents en la història dels darrers milers 
d’anys. Per tant, les decisions polítiques que es prenguin ara, els canvis culturals, 
econòmics que siguem capaços de promoure ara seran els que marcaran una poten-
cial resiliència o no davant d’un escenari climàtic que és «certer», que està diagnos-
ticat i que està passant.

La bona notícia és que la intensitat d’aquests efectes que he relatat dependrà de si 
som capaços de reduir o no les emissions. I això no m’ho estic inventant jo ni la Xar-
xa per la Justícia Climàtica, és una de les principals conclusions d’aquest informe de 
l’IPCC. Si no actuem, ens dirigim a uns escalfaments de tres, quatre, cinc graus; si 
actuem, si reduïm dràsticament les emissions, ens podem intentar mantenir vora el 
que demanen els acords de país. 

Avui en dia els compromisos internacionals ens aboquen a una situació d’es-
calfament de tres graus, però és que no s’estan complint aquests compromisos, no? 
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Aleshores, nosaltres el que demanem és que com a responsables, com a represen-
tants de la ciutadania i responsables de les polítiques públiques que es faran d’ara 
endavant, tinguin en compte que tota política pública que ara s’estigui discutint, tota 
decisió política, ha de tenir en compte aquest escenari, un escenari nou, un escenari 
de canvi climàtic. 

Qualsevol nova política en àmbit de territori, salut, habitatge, agricultura, mobi-
litat i economia, evidentment, ha de tenir en compte que ens trobem en aquest nou 
escenari. No podem tenir un debat descontextualitzat. Fins ara el debat de l’aeroport 
s’ha tingut de forma descontextualitzada, sembla un debat del segle xx. Estem a la 
tercera dècada del segle XXI i tenim aquest escenari que és nou i que és un repte per 
a tots i totes. 

Plantejar una mesura de reactivació econòmica que comporta directament aug-
mentar les emissions que aboquem a l’atmosfera és un contrasentit, és estar fora de 
lloc del moment que ens ha tocat viure. Tota mesura de recuperació econòmica, que 
som conscients que les necessitem en aquest país, ha de portar indissolublement 
associada el viratge cap a una transició ecosocial que ens permeti reduir aquestes 
emissions.

Això és el que els demanem des de la Xarxa per la Justícia Climàtica, i creiem 
que aquesta és una urgència històrica i que ha de ser un mandat per a un bon govern, 
ha de ser un mandat per un Parlament i ha de ser un mandat que vagi per sobre dels 
colors polítics, que vagi per sobre dels interessos partidistes i que vagi per sobre 
també dels interessos de certs lobbies que estan fent pressió, certs lobbies econò-
mics que tenen la mirada molt curta i el que estan mirant són interessos econòmics 
molt curtplacistes.

Jaume Osete Gómez (membre de la Xarxa per la Justícia Climàtica)

Sí; gràcies, Olga. Doncs això, continuarem amb què suposa ampliar un aeroport. 
L’aviació suposa el sis per cent de la contribució mundial al canvi climàtic. Aquesta 
dada ha estat reconeguda per la Comissió Europea. Fins fa poc es parlava del dos 
per cent, està reconegut per la Comissió Europea, hi insisteixo, que és tres vegades 
més, d’acord?, un impacte que ha augmentat significativament en les darreres dèca-
des. Les emissions d’aviació internacional han augmentat, entre el 1990 i el 2017, 
un 129 per cent, que es diu ràpid. És el sector amb el creixement més gran, d’acord? 
O sigui, no podem dir que lluitem contra el canvi climàtic si no tanquem aquesta 
aixeta, és absolutament impossible. 

La mobilitat és un sector que requereix una profunda transformació en el context 
climàtic actual. I en el camp de l’aviació, com s’està dient, això requereix una reduc-
ció de la mobilitat i suprimir tot vol que tingui una alternativa ferroviària, potenciant 
i recuperant, perquè es van eliminar, els trens nocturns per a trajectes de més llarga-
da. Un passatger emet 395 grams d’equivalent en CO2 per quilòmetre en avió; en tren 
en són 5,4, de CO2; 395 contra 5,4, o sigui setanta vegades més. 

Volar representa un privilegi monumental. L’aviació és el mode de transport més 
desigual. Només entre el dos per cent i el quatre per cent de la població mundial 
fa vols internacionals al cap de l’any. L’u per cent de la població és el responsable 
del cinquanta per cent de totes les emissions de bons comercials, i més o menys un 
vuitanta per cent de la població mundial –vuitanta per cent– no ha agafat un vol en 
la seva vida.

El projecte d’AENA, recolzat per la patronal catalana, proposa atreure més o 
menys uns 20 milions més de passatgers, turistes principalment, com a esperança 
per a la recuperació econòmica del país. Es parla concretament de nous llocs de tre-
ball, sense considerar si són feines temporals o precàries. També parlen d’impactes 
catalitzadors, més turisme i l’atracció de noves empreses, arguments que sonen als 
mantres del segle XX: més construcció, més totxo, més construcció, més ciment i 
més turisme com a motor econòmic. Sembla que no hem après res. És a dir, com si 
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la crisi i la pandèmia no ens haguessin demostrat que el monocultiu del totxo i del 
turisme posen en perill la resiliència econòmica i el nostre futur immediat.

Però el que més sorprèn és que aquests arguments a favor, en teoria, es presenten 
amb una nul·la, com deia l’Olga, contextualització del moment històric que vivim. 
S’obvia que ens trobem davant una emergència climàtica que posa en risc la nostra 
economia i el món que coneixíem. 

Doncs bé, en aquest context, aquest pla suposa incrementar, més o menys, un 
trenta-tres per cent les emissions d’efecte hivernacle; un trenta-tres per cent, segons 
un estudi de Barcelona Regional.

Aleshores, vivim sota quatre capes administratives que han declarat l’emergèn-
cia climàtica: el Parlament Europeu, el Govern de l’Estat espanyol, la Generalitat de 
Catalunya i els ajuntaments de Barcelona i el Prat, per exemple. La reducció d’emis-
sions és el que demanen les lleis, les aprovades en els parlaments, eh?, tant a l’Estat 
espanyol com a Catalunya. Ambdues impliquen neutralitat climàtica, és a dir, zero 
emissions netes per al 2050, i en el cas català una reducció del quaranta per cent pel 
2030 –demà passat– respecte a les emissions del 1990. 

O sigui, hem de fer una reducció intensíssima cada any i el que proposen és un 
pla, un projecte que el que suposa és incrementar-les un trenta-tres per cent. Quin 
missatge s’envia a una societat, que haurà de canviar profundament els seus hàbits 
de consum, si es decideixen propostes absolutament irresponsables amb un impacte 
molt més gran i en sentit contrari que el que pot fer qualsevol persona de peu en el 
seu dia a dia?

Signar els compromisos d’emergència climàtica mentre es fantasieja amb la idea 
d’incrementar l’activitat aeroportuària és un oxímoron macabre i sense sentit, és di-
rectament negacionisme climàtic. 

És molt sorprenent en aquest cas, i aclaridor potser, que la consellera d’Acció 
Climàtica –d’Acció Climàtica– no ha esmentat en cap moment..., en cap entrevista 
no ho trobaran, que parli de l’increment d’emissions que suposa aquest projecte; no 
ho trobaran. I és profundament aclaridor de com es manipula i es circumscriu el de-
bat a si la Ricarda sí o la Ricarda no. 

No prendre’s seriosament la crisi que estem vivint és una irresponsabilitat que no 
ens podem permetre, un deute que heretaran els nostres fills i filles, el caos climàtic 
ple d’infraestructures inútils en el nou món per construir. 

Aleshores, podem parlar d’economistes, també. Ho alertava l’informe Stern, fet 
per Nicholas Stern el 2006, ja fa una miqueta. Nicholas Stern és un economista bri-
tànic que ha treballat per al Banc Mundial i gens sospitós del que alguns a vegades 
anomenen coses com «antisistema» o coses així. Doncs Nicholas Stern no crec que 
es pugui qualificar així. Ell va afirmar, textualment, que «el canvi climàtic suposa-
rà la falla de mercat més gran que hagi conegut la humanitat. Les evidències de la 
gravetat que pot tenir la inacció és aclaparadora». Això va dir.

Un estudi recent, ja no del 2006, sinó molt recent, publicat per universitats del 
Regne Unit, ha calculat que la crisi climàtica pot suposar un trenta-set per cent de 
pèrdua del PIB –trenta-set per cent de pèrdua del PIB–, sis vegades més que el que 
es calculava fins fa no res, i és el doble del que va suposar la pèrdua durant la Gran 
Depressió de 1929, un cost que no serà només monetari, com es poden imaginar, i 
és que es pagarà també en forma de moltes coses que potser no tenen preu, però que 
tenen molt de valor: la salut, com els deia; vides humanes, centenars de milions de 
morts, i augment de les desigualtats globals.

De vegades es fa broma sobre l’ecologisme. L’ecologisme no és de la qüestió 
d’elits ni de gent amb diners que s’ho pot permetre, perquè, com saben, segurament, 
els primers que s’ofeguen són els pobres.

Encara estem esperant que es constitueixi l’assemblea ciutadana pel clima. El 
compromís de la consellera va ser en els cent primers dies. Doncs ja han passat, 
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d’acord? És evident que una assemblea ciutadana pel clima no validaria en cap cas 
un projecte com aquest. 

Com a conclusió, la majoria de la societat diu «no» a ampliar els aeroports, per-
què vol dir «sí» a la vida.

Gràcies.

El president

Gràcies. Doncs ara li tocaria al senyor Xavier Iroz, de Ni un pam de terra. Mol-
tes gràcies.

Xavier Iroz Pascual (membre de Ni un pam de terra)

Bon dia, els parlo en nom de Ni un pam de terra, que som una plataforma veïnal 
del Prat de Llobregat que vam néixer per defensar el delta davant de tres grans projec-
tes: l’àrea residencial estratègica del sud del municipi, un barri que es vol construir al 
nord i l’ampliació de l’aeroport. I això us ho expliquem perquè entenem que cal defen-
sar el delta del Llobregat en la seva integritat i no només centrar-nos en les estrictes 
àrees que avui mateix estan protegides, que és el que habitualment fan les adminis-
tracions.

La riquesa del delta del Llobregat, la seva riquesa agrícola i la seva biodiversi-
tat s’estenen al llarg de cent quilòmetres quadrats, que van des de Montjuïc fins al 
Garraf, per les ciutats de Barcelona, Cornellà, l’Hospitalet, Sant Boi, Viladecans, el 
Prat íntegrament, entre d’altres, i cal tenir present que el delta s’estén en tot aquest 
àmbit, i no només en el lloc que es circumscriu en els espais, en els estrictes espais 
protegits.

La zona agrícola del delta és la feina incessant dels seus habitants per convertir 
aquell territori en una de les zones més productives d’Europa en el seu moment, que 
era capaç, doncs, d’abastir els mercats nacionals i internacionals fins a la dècada dels 
seixanta. Avui, quan parlem de sobirania alimentària i quan ens omplim la boca de 
que hem de treballar cap aquest camí, hem de tenir present que el delta és imprescin-
dible per a la sobirania alimentària de Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

El delta també ens proporciona una font d’aigua a través dels seus aqüífers, uns 
aqüífers que ara mateix estan greument afectats per la pressió demogràfica, i també 
per les infraestructures que s’hi han construït. De fet, tenim uns aqüífers que s’han 
salinitzat i això, aquesta salinització, provoca, en el cas de les collites, una pèrdua 
d’aquestes i també una baixada de la qualitat de l’aigua per al consum de boca. És 
evident, doncs, que si seguim posant infraestructures, si seguim augmentant la pres-
sió urbanística sobre el nostre territori, veurem també com la nostra qualitat de vida, 
com aquests aqüífers i com aquest entorn natural, es va degradant.

Des de les últimes dècades el que hem tastat la gent del Prat, la gent del delta 
del Llobregat, són abusos, agressions i la destrossa del nostre territori. Primer, amb 
l’amputació de mig delta, que es va convertir en la Zona Franca, de Montjuïc fins al 
riu Llobregat –allò és delta del Llobregat, també, malgrat no ho sembli– i després 
amb el pla delta, que incloïa sobretot el desviament del riu Llobregat i la construcció 
de la tercera pista. El que no es va poder fer el 1965, perquè la pressió popular no ho 
va permetre, es va fer després, el 2004, finalment, amb el tancament del desviament 
del riu Llobregat.

Desgraciadament, la voluntat de la gent del delta sempre ha sigut ignorada i mai 
s’ha escoltat. Nosaltres sempre hem sigut la moneda de canvi en favor dels beneficis 
d’unes elits econòmiques i d’uns lobbies que res tenen a veure amb els interessos de 
la gent del Prat, i hem sigut també sempre el pati del darrere de Barcelona.

Els anys noranta, amb la Barcelona olímpica i els seus grans delits de grandesa, 
se’ns va vendre el turisme i els seus miracles econòmics; el 94 es tornava a posar so-
bre la taula, doncs, l’ampliació de l’aeroport, el desviament del riu, i és el que va pas-
sar. Se’ns van fer mil promeses, la societat estava ja esgotada i finalment vam trobar 
una classe política que va decidir que es podria vendre el país i que podia trair la 
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voluntat popular. Ens van desviar el riu, ens van construir la tercera pista, van talar 
quaranta mil pins, tenim una depuradora, vam aconseguir que no fessin la incinera-
dora, i tantes d’altres coses que hem d’aguantar i que tenim al nostre territori.

Qui ho va fer? Narcís Serra, Jordi Pujol, Josep Borrell, Josep Maria Cullell, José 
Montilla, Pasqual Maragall i Lluís Tejedor són les persones que van signar aquell 
pla delta i són, per tant, les persones responsables de la destrucció del delta del Llo-
bregat. I que cadascú agafi els cromos que vulgui, però tenim clar, després d’allò, 
que cal assumir responsabilitats i que, sobretot, veient el que ha passat, hem de no 
tornar a repetir els mateixos errors. Perquè de totes aquelles infraestructures avui 
encara hem de rebre les compensacions de moltes d’elles. Encara estem esperant les 
compensacions de l’ampliació, per exemple, de la tercera pista de l’aeroport.

I el 2012 tornàvem a patir Eurovegas, en un nou intent de l’Administració local 
–i quan dic «local» vull dir nostrada, catalana– de vendre’s el territori en benefici 
d’uns tercers i d’uns lobbies econòmics i tornar a posar per davant aquest benefici eco-
nòmic d’uns pocs per davant del territori i del benestar de la gent. Per a nosaltres, el 
país és la seva gent i el seu territori, i no els interessos d’uns pocs.

Avui l’ampliació del port i l’ampliació de l’aeroport tornen a posar en perill el 
delta del Llobregat. El seixanta per cent del nostre delta, actualment, el podem donar 
per perdut; ens en queda un quaranta, que és el que hem de mirar de salvar.

Durant tot aquest temps ni s’ha consultat la ciutadania ni s’ha escoltat prou les 
organitzacions ecologistes. És hora, si volem, de canviar aquesta dinàmica. Les ad-
ministracions locals, metropolitanes, nacionals i estatals que conformen la majoria 
dels partits polítics de les formacions que avui sou aquí sou les responsables d’aques-
ta situació. I, com que sou les responsables, també teniu ara una oportunitat de rec-
tificar. Avui ens heu convidat a parlar sobretot de l’ampliació de l’aeroport, i estem 
agraïts, però nosaltres parlarem també, com heu vist, d’alguna cosa més. I quan par-
lem de l’ampliació de l’aeroport no només parlarem de la tercera pista, sinó que 
parlarem també, i hem de parlar també, de la ciutat aeroportuària i de la terminal 
satèl·lit, que formen part del mateix projecte i del mateix objectiu de creixement de  
l’aeroport.

És evident, però, que l’ampliació de la tercera pista, amb la Ricarda com a ico-
na, és un element clau, perquè s’està afectant un espai protegit de la Xarxa Natura 
2000, un espai amb una rica biodiversitat i que, a més a més, és una de les zones 
més fèrtils d’Europa. Però, de fet, la Ricarda, que ara ens l’estimem tant, ja va estar 
greument afectada amb la construcció de la tercera pista i, de fet, les organitzacions 
ecologistes ja hem pogut constatar que hi ha hagut una reducció, doncs, de la riquesa 
i de les espècies en aquesta zona.

L’impacte de l’aeroport, però, va molt més enllà, i ho comentaven els companys. 
El Prat i el conjunt de les poblacions patim els efectes d’una contaminació lumínica, 
d’una contaminació acústica i també d’una contaminació provocada per les emis-
sions de CO2 i per les micropartícules que hi ha a l’aire i tot el que això suposa per 
la nostra salut. És per això que un dels lemes de la propera manifestació d’aquest 19 
de setembre, a la qual convidem a totes aquelles persones que es vulguin oposar a 
aquests projectes d’ampliació, és justament «menys avions i més vida».

Tot i aquestes evidències científiques contrastades, tot i els perjudicis ambien-
tals i per la salut que un projecte com aquest pot suposar, se’ns segueixen al·legant 
motius econòmics, com si l’economia fos una cosa diferent a la salut i al benestar 
de la gent, com si anessin i circulessin per carrils o direccions oposades, i, a sobre, 
es juga amb les necessitats de la gent. Se’ns venen milers de falsos llocs de treball 
i d’una gran prosperitat econòmica, i no se’ns parla de les condicions laborals pre-
càries de la gent que treballa a l’aeroport; no se’ns parla de les cambreres explota-
des ni de les companyes treballadores de la neteja, que viuen una situació laboral 
molt crítica, i a qui, per cert, aquests dies estan de vaga, aprofitem per mostrar-los 
el nostre suport.
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AENA, que és l’operadora, que és una de les empreses més centralistes i centra-
litzades d’Europa, i el seu quaranta-nou per cent d’inversors privats han decidit que 
necessiten més beneficis, i això s’ha de fer a costa de tot: de la nostra salut, del nos-
tre territori i del nostre futur. Nosaltres..., i quan dic «nosaltres» són vostès, com a 
responsables i escollits en sufragi universal, els que han de decidir quin país volem, 
si un país que serveixi a fons com a BlackRock o si un país que aposti per un model 
democràtic, on sigui la ciutadania la que decideixi quines infraestructures vol, com 
les vol i, sobretot, quin model volem.

Aquests dies i els darrers mesos hem vist molts pins, i nosaltres a vegades ens 
preguntem per què tants pins de l’Agenda 2030 si després les decisions que pre-
nem són les de sempre: polítiques suïcides en matèria ambiental, climàtica i laboral. 
A nosaltres ens sembla una actitud altament hipòcrita. Però, com els deia anterior-
ment, això no va només d’AENA o del passat. Avui tenim projectes, com és el cas de 
l’àrea sud, l’àrea residencial estratègica al sud del Prat, que servirà bàsicament per 
engreixar beneficis d’Abertis, carregant-se sòl rústic agrícola o potencialment agrí-
cola; una zona que a més a més forma part de l’IBA 140, una zona d’especial interès 
per a les aus. Hem d’entendre i volem que entenguin les administracions que la zona 
agrícola i les zones d’interès natural van molt més enllà d’allò estrictament marcat 
com a parc agrari o com a reserves naturals. 

I la nostra pregunta és: vostès saben qui hi ha darrere l’àrea sud? Hi ha la Ge-
neralitat, amb les dues formacions polítiques, Esquerra i Junts per Catalunya al seu 
Govern, i hi ha l’Ajuntament del Prat, amb En Comú i el PSC. I són vostès, les que 
he anomenat i totes les altres, les seves administracions i els seus partits, els que són 
corresponsables de la destrucció del delta. I això no ho diem nosaltres, això ho diu 
la Comissió Europea, perquè és la Comissió Europea la que ha obert un expedient 
a l’Estat espanyol per l’incompliment de la preservació del delta del Llobregat. I és 
també, malgrat els múltiples requeriments, la Generalitat de Catalunya qui tampoc 
no compleix amb allò que li pertoca on té competències. No s’ha ampliat la Xarxa 
Natura 2000 ni tampoc s’ha tirat endavant el pla de protecció de les zones naturals 
i del paisatge del delta del Llobregat.

Per tant, malgrat les reiterades sol·licituds, les faltes de compromís i de deixa-
desa absoluta són compartides. I entenem que cal actuar ara i de manera immediata 
i forta.

Amb aquest projecte d’ampliació de l’aeroport entenem que hem entrat en un 
terreny pantanós i perillós, i és que hem assumit que podem eliminar, canviar o 
intercanviar un espai natural si a algú, des d’un interès econòmic concret, a més a 
més, en aquest cas, un interès econòmic que s’ha demostrat insostenible, li interessa. 
I això és un precedent molt greu, perquè vol dir que ara mateix a Catalunya no hi 
ha cap espai protegit que estigui segur i tingui garantida la seva supervivència. Han 
aconseguit que qualsevol espai natural d’aquest país ara mateix pugui estar afectat 
per una infraestructura, com pot ser l’ampliació d’un aeroport, d’una pista d’esquí o 
el que pertoqui en el seu moment.

El model de país que volem el decidim quan acceptem operacions o projectes 
com aquest. El decideixen vostès quan acríticament o per interessos de lobbies i elits 
econòmiques accepten l’ampliació de l’aeroport o altres projectes urbanístics sobre 
el delta. I quan diem «model» i quan parlem d’economia parlem, en el fons, de les 
condicions i de la qualitat de vida de la gent.

El país que volem és un país monocultiu de turisme? És un país basat en la pre-
carietat laboral, amb sous de misèria? És un país altament contaminat? M’agradaria 
pensar que no. Almenys nosaltres no el volem i per això defensem altres propostes. 

I el futur que volem requerirà canvis, i un d’aquests canvis també passa pel con-
sum de proximitat, un consum que, a part de reforçar aquesta espiral alimentària que 
dèiem, també ajudarà a gestionar el nostre territori. Però per fer-ho necessitem que la  
pagesia tingui els recursos necessaris, i això vol dir oferir-los les eines i aquelles in-
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fraestructures perquè puguin desenvolupar de manera adient la seva activitat econò-
mica.

Des d’una perspectiva global i en matèria de transport, com han explicat els 
companys, el sistema aeroportuari està fallit. I, com han explicat també els com-
panys, cal reforçar el sistema ferroviari. En el que ens toca, com a plataforma lo-
cal, tenim clar que allò que ens afecta quotidianament, i que a més a més afecta la 
majoria de població, és la xarxa de rodalies. No entenem per què els nostres..., els 
que haurien de ser els nostres representants poden acordar 1.700 milions d’euros per 
ampliar un aeroport i no poden acordar les millores necessàries per a la xarxa de 
rodalies, que és la que utilitzem la majoria de la població d’aquest país.

Aquesta voràgine de creixement només ens pot dur a la destrucció de l’entorn 
i del planeta. Cal que l’Administració catalana i aquelles pertinents es posin avui 
mateix a treballar per a la protecció de tots els espais naturals i de la zona agríco-
la. Cal crear aquelles figures que garanteixin que ni un pam més de terra es veurà 
afectat per cap més projecte. No podem esperar més, perquè la propera ampliació 
de l’aeroport o el proper Eurovegas ens destrossaran el poc que ens queda. El delta 
tampoc aguanta ja més ampliacions ni de ports ni d’aeroports, ni projectes urba-
nístics.

I aquí, com heu vist, no només parlem dels cinc-cents metres de la Ricarda. Par-
lem de la Ricarda; parlem de les zones agràries que ens alimenten, dels aqüífers i 
l’aigua que ens donen beure, de la qualitat de vida de la gent; parlem de la supervi-
vència del planeta. És a dir, que parlem del nostre futur.

I nosaltres esperem que vostès, diputats i diputades del Parlament de Catalunya, 
sàpiguen estar a l’alçada. A nosaltres, mentrestant, ens quedarà el que hem fet sem-
pre: conscienciar, lluitar i treballar per defensar el delta, la seva gent, la pagesia i el 
nostre futur.

«Merci.»

El president

Gràcies. Doncs ara farem la compareixença de la senyora Isis Sanpera, de SOS 
Baix Llobregat i l’Hospitalet.

Isis Sanpera Calbet (membre del grup tècnic de coordinació de SOS Baix 
Llobregat i l’Hospitalet)

Gràcies. Bé, bona tarda i gràcies per convidar-nos a aquesta comissió. 
(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 

poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
Des de SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, aquesta plataforma, volem expli-

car-vos que l’ampliació de l’aeroport és una de les més importants, però no l’única 
amenaça que plana actualment sobre el nostre territori. Com ja s’ha dit, simplement 
per resumir-ho una mica, aquesta proposta suposaria la destrucció d’espais naturals, 
un augment de la contaminació tant química com acústica, lluminosa, etcètera; no 
només l’ampliació de la tercera pista, sinó aquesta terminal satèl·lit i una ciutat aero-
portuària que ocuparia, com es pot veure en aquest planell que van fer els companys 
de Ni un pam més de terra, tota aquesta part nord de l’aeroport. I tot i això s’està 
fent, com ja s’ha dit, sense diàleg, fins ara, amb les entitats socials i ecologistes.

Aquest aeroport, com també deien els companys, està dins d’un context que és, 
en aquest cas, la vall Baixa i el delta del Llobregat i que ha patit una transformació 
urbanística sense precedents històrics. A aquest territori acollim ja nombroses ma-
croinfraestructures que han contribuït al desenvolupament de Catalunya –aeroport, 
port, alta velocitat, etcètera–, i tot això ha comportat una important degradació ter-
ritorial: com ja han comentat també fa un moment, el desviament del riu, pèrdua 
de les zones agrícoles, impactes en espais naturals protegits. Per tant, tot això ha 
comportat una pèrdua greu de qualitat ambiental que afecta la salut, doncs, de tota 
la població. 
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La vall Baixa i el delta del Llobregat estan travessats per moltes infraestructures 
d’alta capacitat. En aquest mapa que ha realitzat l’equip del PDU metropolità es veu, 
doncs, l’aeroport, el port, la xarxa de rodalies, l’alta velocitat, que divideixen i frag-
menten el nostre territori. I també es pot veure que això no reverteix directament a 
les persones que vivim al territori, perquè..., no sé si es pot apreciar, però totes les 
poblacions que estan al costat d’aquestes infraestructures no són les que tenen una 
mobilitat millor, és a dir, que estan menys comunicades.

I, per tant, l’aeroport no és..., és una molt important, però no és l’única amenaça. 
En aquesta zona tenim projectes aprovats en tràmit o amb previsió en pràcticament 
tots els municipis. Aquesta planificació actual permet unes 1.800 hectàrees, gaire-
bé 7 milions de metres quadrats construïts, i gairebé setanta mil habitatges nous, 
conseqüència bàsicament del pla general metropolità que data del 1976, i en alguns 
casos, com s’ha denunciat per exemple a l’Hospitalet i en altres llocs, incomplint 
directrius estatals i europees. Tot això ho podem contraposar al nombre que des de 
l’Idescat hem pogut aconseguir, de gairebé quaranta mil habitatges buits. És a dir, 
es volen construir setanta mil habitatges nous, però tenim quaranta mil habitatges 
buits al mateix a la mateixa zona.

Quina és l’afectació de tot això? Doncs zones boscoses, tant de Collserola com 
de les muntanyes del Garraf o Ordal; zones agrícoles; espais contigus al riu i a altres 
àrees protegides i, molt important també, els darrers connectors ecològics, perquè 
la fauna es pugui comunicar entre les diferents zones del Garraf, Collserola, el riu 
Llobregat, el delta i l’àrea marina contigua. I tot això, doncs, com ja han explicat 
molts bé els companys, en un context d’emergència climàtica i de crisi de la diver-
sitat biològica.

Només un exemple de tots aquests plans immobiliaris seria el pla de ponent de 
Gavà. En deixo unes quantes xifres: gairebé cinc mil nous habitatges, que això com-
portarà dotze mil persones vivint en aquesta zona, cada família amb els seus cotxes 
privats. I això què faria? Doncs eliminar el darrer connector ecològic i biològic entre 
les muntanyes del Garraf-Ordal i el delta del Llobregat, que restaria definitivament 
aïllat del delta per aquesta barrera que aniria des de Castelldefels fins a Sant Boi. 

Aquí es pot veure el planell on es veu aquesta gran taca vermella que seria, 
doncs, al pla de ponent, no?, un dels únics espais que quedava entre el delta..., que 
comunicaven el delta i les muntanyes del Garraf-Ordal.

I tot això, doncs, en aquest context, en aquest territori amb multitud de planifi-
cacions urbanístiques, que estan marcades en vermell, que ens portarà a gairebé un 
continu urbà de tota aquesta zona, afectant els connectors ecològics. També hi ha 
línies de molt alta tensió en l’ampliació de l’aeroport, que en aquest cas no sabem 
encara molt bé..., tècnicament no ens han definit com quedaria. Aquí no hi ha mar-
cada, per exemple, la part del projecte immobiliari, no?, d’aquesta ciutat aeropor-
tuària.

Però tot això, com poden veure..., crec que aquesta imatge és molt il·lustrativa de 
totes les planificacions urbanístiques que estan afectant el delta i la vall Baixa del 
Llobregat. És a dir, no podem mirar només cas per cas, no pot ser que cada adminis-
tració, ajuntaments, etcètera, facin la valoració de l’impacte que això tindria a nivell 
local, sinó que hem de mirar una mica més enllà. 

I, malauradament, això no és una situació només del Baix Llobregat, del delta 
o de la vall Baixa del Llobregat, sinó que és una situació general. Aquests darrers 
temps hem vist aparèixer moltes plataformes –SOS Costa Brava, Sos Pirineus, SOS 
Penedès, la coordinadora en la defensa del Montseny– que defensen una mica..., tots 
anem en la mateixa línia, no?, de defensar aquest canvi de model. I després hi ha 
altres entitats de molt llarg recorregut –Depana, Ecologistes en Acció o SOS Natu-
racat–, que volen agrupar totes aquestes plataformes, no? Amb aquestes reivindica-
cions, evidentment, cada plataforma tindrà les seves sensibilitats, però anem tots en 
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aquesta mateixa línia d’aturar totes aquestes agressions al territori, que ja veuen que 
afecten tot el territori català. 

En aquest context, sorgim la plataforma SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet. For-
men part de la nostra plataforma més de cinquanta entitats i vint-i-tres seccions lo-
cals de partits que ens han donat suport, i el que reclamem, doncs, és parar i pensar, 
no?, fer una moratòria urbanística per fer un procés participatiu i, com dèiem abans 
també, que se’ns pregunti a la ciutadania, que puguem participar de totes aquestes 
decisions.

Aquí es pot veure una mica la diversitat d’associacions que ens hem agrupat 
sota aquest paraigua de SOS Baix Llobregat, entitats de caire, doncs, més nacional 
–Unió de Pagesos, Greenpeace, etcètera– i després associacions locals de molts dels 
municipis afectats per tots aquests plans urbanístics.

I què reclamem? Doncs bé, cap ampliació, ni d’instal·lacions aeroportuàries ni de 
l’aeroport; aquesta moratòria de dos anys per a tots els projectes, doncs, que estan 
planificats dins del pla territorial metropolità de Barcelona i que afecten aquestes 
zones d’ús agrícola forestal o connectors ecològics tan importants. I això, per què? 
Per encetar un procés participatiu; analitzar l’impacte d’aquests projectes de forma 
conjunta, com comentava abans; reorientar l’urbanisme metropolità, creiem que no 
estem anant cap a l’objectiu de més sostenibilitat; impulsar aquesta sobirania ali-
mentària, que també s’ha comentat abans, i canviar aquest model turístic. 

I per tot això, doncs, és imprescindible decréixer aquests impactes, no augmen-
tar-los, com deien els companys, no augmentar el CO2 que s’emet, etcètera; establir 
mecanismes per garantir aquesta justícia social.

I al Baix Llobregat i a l’Hospitalet el que creiem és que sobren, com podien veure 
en aquell mapa, projectes urbanístics i manca, doncs, habitatge assequible, renova-
ció d’aquests habitatges buits que comentàvem i de barris degradats. És a dir, recu-
perem la trama urbana, rehabilitem la trama urbana que ja existeix i no continuem 
amb aquest urbanisme expansionista que creiem que ja queda..., no?, que havíem 
après que no era el que calia. Millorem el transport públic i, evidentment, equipa-
ments socials.

Per tant, doncs, en aquesta proposta d’ampliació de l’aeroport, dir que «no». És 
una de les múltiples amenaces al territori, i que demanem, juntament amb tots els 
companys i amb aquestes altres plataformes, un canvi de model per a una sostenibi-
litat, doncs, que tingui en compte la qualitat de vida.

Gràcies.

El president

Gràcies. Bé, doncs, el que faríem ara, si els sembla bé..., primer intervindrien els 
tres grups que han presentat les propostes de compareixença. En aquest cas, serien 
els comuns, la CUP i Esquerra, i després passaríem de gran a petit a fer les interven-
cions, que hem quedat..., en fer quatre compareixences, seran vuit minuts per grup. 
Si els sembla bé, doncs, Lucas, dels comuns.

Lucas Silvano Ferro Solé

Comencem nosaltres, doncs? (Pausa.) D’acord. Quin temps tenim?

El president

Vam dir dos minuts...

Lucas Silvano Ferro Solé

D’acord, perfecte.

El president

...però, com que són per quatre, són vuit.

Lucas Silvano Ferro Solé

Ah, no cal tant.
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El president

Però si no es gasten, doncs...

Lucas Silvano Ferro Solé

No us preocupeu. El primer, donar-vos les gràcies a tots els compareixents avui. 
Ha sigut, segurament, una comissió més breu i unes intervencions més acotades en 
el temps del que ens hagués agradat a tots i totes, però ens serviran molt per refle-
xionar políticament.

És una mica complicat això de respondre o de preguntar a tots alhora. En tot 
cas, nosaltres el que intentarem fer en aquesta intervenció és una reflexió conjunta a 
l’empara de les intervencions que heu fet i de l’evident debat públic que s’ha generat. 
Creiem que tots i totes som conscients que tenim un repte estructural com a país, 
que té a veure amb l’emergència climàtica, però no només amb l’emergència climà-
tica. És a dir, el canvi climàtic és segurament l’amenaça més greu sobre l’estabilitat 
de les nostres societats que tenim per endavant, però hi ha altres reptes que també 
estan sobre la taula i que tenen a veure amb la nostra forma de produir i d’evitar en 
el planeta, com té a veure, per exemple, el PIB del petroli, per tant tot el debat sobre 
l’escassetat de combustibles fòssils; que té a veure amb la pèrdua de biodiversitat i 
tot el debat que es genera arran de les polítiques de conservació, i també té a veure 
amb altres debats, com per exemple –ahir ho esmentava un company, i a vegades 
ho deixem molt de banda– amb els debats sobre la contaminació i la salut pública a 
les zones urbanes i periurbanes, de les quals a vegades en parlem quan fem alguns 
debats, com per exemple l’ús del cotxe en els centres urbans, etcètera, però que en 
aquest cas jo comparteixo com que hem deixat segurament tots molt arraconats i, 
per tant, volia fer un agraïment especial a aquesta intervenció, perquè debatem poc 
dels efectes de la contaminació sobre la salut pública i especialment dels efectes de 
la contaminació acústica sobre la salut pública, que segurament és una de les més 
invisibles però no per això menys doloroses sobre la vida de molts ciutadans al nos-
tre país, no només dels que viuen al cantó de grans infraestructures, com pot ser un 
port o un aeroport, sinó dels que vivim al cantó d’altres infraestructures, com pot 
ser una autopista. I, per tant, agrair aquesta intervenció.

Nosaltres considerem fonamentalment que el repte de la transició ecològica no té 
a veure amb un començar de zero o amb fer una esmena a la totalitat a la societat en 
què vivim, sinó amb assumir la necessitat de planificar el nostre futur d’una forma 
diferent del que hem planificat el nostre passat, i que això té a veure, especialment 
a Catalunya, amb quina planificació del territori volem per als propers vint o trenta 
anys, quina planificació de les infraestructures volem i quina planificació volem en 
general per garantir un model de benestar que sigui sostenible ecològicament. 

Arran del projecte de l’ampliació del Prat, considerem que aquests dos elements 
han, d’alguna forma, estellat en un mateix debat i que té per nosaltres moltes arestes. 
El projecte d’ampliació la primera pregunta que no resol és la pregunta de les emis-
sions. Nosaltres com a país hem assumit compromisos de reducció d’emissions, que 
evidentment queden compromesos per a l’ampliació de vols i, per tant, d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle.

De fet, un estudi que va publicar l’Ajuntament de Barcelona el que venia a dir és 
que l’ampliació del Prat suposa tres vegades el compromís de reducció d’emissions 
de tota la ciutat de Barcelona de cara al 2030. És a dir, a la ciutadania de Barcelona 
li exigim i ens autoexigim una reducció d’emissions que és una tercera part del que 
augmentarà només amb el projecte d’ampliació de l’aeroport. I això té a veure, pri-
mer, amb que, evidentment, el projecte d’ampliació de l’aeroport contravé els com-
promisos climàtics que hem adquirit com a societat, però també amb una qüestió 
que és evident que té a veure amb el repartiment d’esforços que estem exigint a la 
ciutadania. És a dir, no pot ser que les administracions públiques un dia exigeixin 
esforços i l’altre dia planifiquin al marge dels esforços que exigeixen.
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Després, una segona qüestió, que té molt a veure amb aquesta, però que té a veu-
re amb el futur del país que volem construir des d’enguany, que és quan tindrem 
fons per a la recuperació i és quan tots estem plantejant un debat més o menys obert 
sobre la recuperació: que la principal infraestructura sobre la que es construeix un 
pla de recuperació sigui un projecte d’ampliació i es digui que és l’única forma de 
garantir un futur d’ocupació per al país, més enllà de ressonar a velles campanyes 
electorals dels anys vuitanta, el que és fonamentalment és mentida. II el que s’està 
fent és un xantatge públic que, a més, és evident, i que va començar amb un mani-
fest patronal al qual s’hi han anat sumant diferents actors polítics, però que en les 
primeres reunions que es van tenir després del manifest i de fer tot el soroll mediàtic 
possible l’únic que hi havia sobre la taula era un powerpoint, sense estudis tècnics 
i, evidentment, sense estudis ambientals, i com ha recordat algun ponent, amb ex-
pedient ja obert per la comissió per tots els incompliments que arrosseguem de la 
darrera ampliació. 

La tercera qüestió, i a més hi ha hagut un informe recent de l’IPCC, del Panell 
Intergovernamental sobre Canvi Climàtic i de l’IPBES, que és, diguem-ne, el pa-
nell internacional sobre biodiversitat, és que, evidentment, hi ha una relació estreta 
entre la conservació i la biodiversitat, que és una de les grans crisis ecològiques que 
tenim com a societat, i l’increment d’emissions, i per tant l’efecte hivernacle; i que, per  
tant, restaurar zones ecològiques i conservar la biodiversitat és també una política 
de mitigació i adaptació al canvi climàtic. És a dir, no podem dir que lluitarem con-
tra el canvi climàtic mentre ens seguim desatenent d’altres crisis, com la biològica, 
que es retroalimenta amb els efectes del canvi climàtic, i que estan estrictament lli-
gades. I això té a veure amb la protecció d’espais naturals, i evidentment té a veure 
amb la protecció de la Ricarda.

I, a més, entenem que s’està produint un debat, diguem-ne, mig..., bé, mig, xan-
tatgista directament, que es desentén de tot l’entorn europeu. És a dir, aquests debats 
s’han donat a l’aeroport de Heathrow, s’han donat a aeroports europeus i, bàsica-
ment, tots semblen apuntar en la mateixa direcció: cal substituir vols, especialment 
vols curts, per alternatives ferroviàries. Això exigeix que avui que podem fer inver-
sions de futur, en lloc de fer-les apostant al pelotazo urbanístic i d’infraestructures, 
les hem de fer apostant per la mobilitat pública, com faran la resta de països. 

I aquests debats, que tenen a veure amb com connectem la xarxa aeroportuària 
de Catalunya, amb quin model de transport públic ferroviari volem per a Catalunya, 
que té a veure també amb el corredor del Mediterrani, són debats que s’estan veient 
opacats per una aposta contínua per infraestructures que per a nosaltres resulten 
caduques.

I, per tant, i amb això ja acabo, que m’he excedit del temps, agrair-vos a tots i 
totes les vostres intervencions i les vostres reflexions. Crec que ens queda molt de 
diàleg per endavant, perquè creiem que no desapareixerà aquesta proposta d’un dia 
per l’altre, i ens veiem aquest cap de setmana a la manifestació.

Moltes gràcies.
(El president deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Ferro, en representació del Grup d’En Comú Podem. 
I ara, seguidament, tindrà la paraula el senyor Cornellà, en representació del Grup 
de la CUP.

Dani Cornellà Detrell

Gràcies. Bé, primer de tot, donar les gràcies a totes les plataformes i entitats que 
avui heu acceptat venir a aquesta compareixença, a portar la veu del territori al Par-
lament perquè tots els grups polítics aquí presents us puguem escoltar de primera 
mà, conèixer la problemàtica del vostre territori, que també és el nostre i sobretot, 
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doncs, aquestes necessitats que té el territori i les reivindicacions que avui ens feu 
arribar. 

Com sabeu, com a partit, doncs, la CUP tenim molt clar que aquestes amplia-
cions, una ampliació de l’aeroport en el moment on estem vivint ara és un atemptat 
climàtic en diferents sentits. Primer de tot, per tot el que ja heu exposat vosaltres 
mateixes, el fet de la Ricarda, no? Però nosaltres tenim com a molt integrat que la 
Ricarda no es toca pel fet que heu explicat vosaltres, perquè és un espai protegit i 
perquè cap govern, ni d’aquí ni d’allà, pot pretendre destruir zones protegides. 

Per tant, hem d’anar una mica més enllà de la Ricarda, que és evident que no es 
toca, i parlar, per exemple, del que ens deien els experts de diferents països sobre el 
canvi climàtic en l’informe que van presentar darrerament, no?, on ens parlaven de 
les conseqüències del canvi climàtic, unes conseqüències terribles per al nostre país 
amb diferents formats, com ja apuntàveu: un augment de les temperatures, però tam-
bé un augment del nivell del mar, desastres meteorològics més sovint, com els que ja 
estem patint, doncs, i hem patit en alguns pobles i ciutats del nostre país, no?, que són 
molt ferotges en molt poques hores, etcètera. 

I totes aquestes conseqüències hem de tenir present que són a conseqüència d’a-
quest canvi climàtic, no? I aquí el que se’ns acudeix fer, o se’ls acudeix a alguns 
com a mesura per pal·liar això, doncs, és proposar una ampliació de l’aeroport, entre 
d’altres. També podríem parlar dels Jocs Olímpics, no? És a dir, el que proposem, 
el que proposen dos grans partits, el Govern, certs partits de govern, són propostes 
continuistes, continuistes amb el que coneixem tots i totes, per desgràcia, en aquest 
país: projectes que beneficien a uns pocs i que trinxen el territori de tots i totes; i, 
a més, uns projectes que no tenen en compte que aquí es va aprovar a Catalunya la 
llei del canvi climàtic, que tothom en va fer bandera i tothom va estar molt content 
i vam dir que érem molt progressistes, aquí a Catalunya. Però si aprovem lleis, que 
està molt bé, que tots hi estem d’acord, que considerem que són progressistes, però 
després el que fem és presentar projectes que van totalment en contra d’aquestes 
lleis que aprovem aquí al Parlament, doncs, no serveixen per a res la feina feta ni 
les bones intencions. 

Aquesta llei, com també ja ens apuntaven des de les entitats, preveu una reducció 
del quaranta per cent de les emissions fins al 2030. Amb aquestes propostes que es 
posen damunt la taula, com la de l’aeroport, doncs, això és evident que no es com-
plirà; tot al contrari, anirem a més.

Però és que més enllà de totes aquestes conseqüències mediambientals i ecolò-
giques que ens han presentat, doncs, totes aquestes entitats, també hi ha una qüestió 
bàsica, la qüestió de model de país que volem, no? I nosaltres no apostem per conti-
nuar amb més del mateix, apostem per fer-ho d’una manera diferent. I l’ampliació de 
l’aeroport és totalment continuista amb un model econòmic basat en la massificació 
turística i l’especulació, no?, i una massificació turística que ja sabem què comporta 
al territori. Sobretot ho saben els nostres veïns i veïnes i els nostres joves, no?, que 
aconsegueixen treballs temporals, precaris i mal pagats, i una destrucció massiva 
del territori amb estructures més pensades per als turistes que no pas per a la gent 
que vivim al territori.

Per tant, projectes com l’ampliació de l’aeroport, els Jocs Olímpics o el propi 
Circuit de Catalunya, doncs, són projectes obsolets que no han de créixer, han de 
decréixer, al nostre entendre.

I aquests 1.700 milions d’euros, no?, que ens volen enviar per fer aquest pro-
jecte, doncs, penso que el país té la capacitat per dir que sí, que sí, que ens donin 
aquests diners, però no per fer això, sinó per realment donar resposta a les necessi-
tats que tenim en el moment que vivim. Podem parlar d’això, d’un transport públic 
que tingui en compte les comarques perifèriques, que les tenen molt abandonades 
històricament, però també pobles i ciutats del voltant de Barcelona, que tenen uns 
transports que deixen molt a desitjar. És a dir, invertim aquests diners al país, no 



DSPC-C 64
15 de setembre de 2021

Sessió 4 de la CAC  24

amb aquests turistes que venen uns dies i marxen, i que després nosaltres som els 
qui patim les conseqüències d’aquest model. Invertim tots aquests diners en la trans-
formació del model econòmic, en una reindustrialització que tingui molt a veure 
amb aquesta transició energètica necessària que s’ha de començar, i ja.

És per tot això, doncs, que nosaltres ens oposem claríssimament a l’ampliació de 
l’aeroport, que donem suport, doncs, a totes les reivindicacions, a totes les explica-
cions que han fet Prou Soroll, Zeroport, Xarxa per la Justícia Climàtica, Ni un pam 
de terra, SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, i Ecologistes en Acció.

I més que preguntes, fem una crida a tots els partits i a totes les persones que 
ens escolten, doncs, aquest diumenge 19 de setembre, anar a les dotze a Barcelona i 
participar en aquesta manifestació, perquè si realment aquesta manifestació és mas-
siva aquest projecte quedarà aparcat del tot. Si només amb la gran campanya que 
han fet aquestes entitats i moltes d’altres, i moltes altres persones anònimes, ja s’ha 
aconseguit canviar posicionaments polítics, aquesta manifestació del diumenge serà 
clau per decidir quin model de país volem. I nosaltres ho tenim molt clar, que és el 
model de la salut i de la vida.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Cornellà. Ocupes ja el teu lloc?
(Dani Cornellà Detrell reprèn l’exercici de les funcions de president.)

El president

Bé, doncs, seguidament, tindrà vuit minuts el Grup d’Esquerra Republicana, que 
en aquest cas el senyor..., el portaveu, el senyor diputat Eugeni Villalbí.

Eugeni Villalbí Godes

Bé; bona tarda, president; bona tarda, diputats i diputades. Bé, abans que res, 
agrair molt la compareixença dels companys i companyes de les diferents entitats 
que heu vingut i dos qüestions: us tinc a l’esquena, per tant, estaré mirant papers, no 
us penseu que no..., no és un menysteniment; i la segona qüestió és que abans la Sara 
explicava que era la seua primera intervenció al Parlament, avui és la meua prime-
ra intervenció com a portaveu. Al matí he fet la primera com a diputat, però estem 
quasi, quasi igual. Per tant, disculpeu si alguna part de la intervenció no l’acabo de 
fer correctament, perquè a més a més no és la primera intervenció en comissió, sinó 
també en compareixença.

Intentaré estructurar la meua intervenció en dos parts: la primera, explicant lo 
millor possible el posicionament d’Esquerra Republicana respecte al model climàtic 
i, en concret, sobre l’aeroport, i a la segona part que intentaré anar desgranant al-
gunes preguntes que m’han vingut al cap mentre estàveu intervenint. Ara em giro i, 
disculpeu-me, disculpeu-me que us done l’esquena.

A mi m’agradaria començar per una qüestió bastant evident, que és que des d’Es-
querra Republicana no es nega la realitat, és a dir, no som uns negacionistes. Pot parèi-
xer una qüestió molt òbvia, però crec que el negacionisme està força estès per la banda 
d’aquells que segurament avui aquí també intervindran negant el canvi climàtic, com 
per aquells altres que no el neguen de paraula, però sí que el neguen de fet. 

Estem en emergència climàtica i calen mesures contundents, urgents i clares per 
revertir-la i per lluitar contra el canvi climàtic. Per això, el 2017, i vull creure que és 
per això, el Parlament de Catalunya aprovava de forma pionera la llei de canvi cli-
màtic i per això, malgrat que encara estem en aquells cent primers dies d’inici del 
Govern, aquest Govern ha creat la Conselleria d’Acció Climàtica i pretén posar-la al 
centre de l’acció governamental.

Com un exemple del model i d’elecció que el Govern està portant a terme, s’es-
tà reformulant el decret de renovables. Cito este decret, malgrat que estem parlant 
de l’aeroport, perquè crec que és un exemple de la manera de fer, del model, de les 
propostes que posem sobre la taula. Cal actuar ja en qüestions d’energies renovables 
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per a la lluita contra el canvi climàtic, perquè estem en emergència climàtica, però 
no pot ser que la urgència que tenim sobre la taula sigui l’excusa per acceptar qual-
sevol projecte a qualsevol preu, trinxant el territori i seguint fent el mateix que han 
fet els de sempre. Ho hem de fer d’una manera diferent, planificada, sabent on volem 
arribar, sabent com ho volem fer i de manera coordinada amb los diferents actors. 
Hem de fugir dels models desarrollistes de grans instal·lacions que ens trinxen el 
territori, tant al lloc de producció com de transport, i hem d’anar cap a models on la 
producció sigui repartida arreu del territori, el que parlem a vegades de «quilòmetre 
zero», més democràtic, construint comunitats energètiques, etcètera. 

Dit d’una altra manera, entre aquells que ho volen per a tot i els que parlen de 
sostenibilitat i economia verda, però que en realitat utilitzen com un greenwashing 
polític, perquè en realitat avantposen sempre –sempre– los interessos dels de sempre 
a costa dels de sempre, creiem que hi ha un punt intermedi. 

Nosaltres no ens pleguem o ens dobleguem davant de falses promeses econòmi-
ques a costa de trinxar el país i a costa de destruir espais naturals i agrícoles prote-
gits. El que tenim al davant, o el que ens ha estat centrant el debat polític tots estos 
dies i este estiu a Catalunya, no ha estat un debat posat per la Generalitat sobre la tau-
la, ha estat un debat portat per AENA, un debat que més que debat o proposta és un 
xantatge. És a dir, «o acceptes la inversió que jo et proposo a les infraestructures que 
jo et dic i com jo et dic o no invertim». I davant d’això hi ha qui es plega i es justifica, 
i hi ha qui es planta amb propostes o models alternatius. 

En lloc d’aquest fals debat plantejat tristament per un govern progressista, que 
no és un debat sinó, que és un xantatge, ens hauria agradat debatre sobre inversions 
en altres infraestructures que la classe treballadora, que les persones que l’utilitzem 
cada dia, patim, ja siga rodalies, ja siguen trens de mitjà recorregut o l’eix mediter-
rani, que això sí que són infraestructures que si s’hi inverteixen van per lluitar con-
tra el canvi climàtic. 

Plantegem un model que lluita contra el canvi climàtic, contra la descarbonitza-
ció, contra la reducció de les emissions, les mesures d’emergència climàtica al cen-
tre i com a primer pas i amb l’element imprescindible de qualsevol acció i presa de 
decisió. No pot ser que decidim actuacions per al desenvolupament econòmic i que 
la sostenibilitat siga la segona, no?: «Ja compensarem.» 

En concret, de què estem parlant? Doncs, que volem un aeroport en condicions? 
Sí, el volem. Volem un aeroport que siga capaç de connectar-nos, igual com tots els 
aeroports de les capitals d’estats lliures democràtics de qualsevol país del món, amb 
altres capitals i amb altres països d’arreu del món. Volem un aeroport en condicions? 
Sí, però no necessitem una ampliació de l’aeroport per tenir un aeroport en condi-
cions. Amb les infraestructures existents –tenim una pista llarga i una pista curta– 
tenim infraestructures suficients perquè l’aeroport estiga en condicions. Volem un 
aeroport en condicions? Sí, però no podem ser-hi si no tenim capacitat de decisió i 
de gestió del propi aeroport. Hem vist durant molts anys, sense projecte sobre la tau-
la, com AENA prioritzava altres aeroports, quan Barcelona hagués pogut ser el que 
en diuen «un hub», no?, i ara ens venen a vendre que necessitem aquesta ampliació 
i la destrucció de la Ricarda perquè esdevingui un aeroport que hagués pogut ser fa 
molts anys i que no van voler que fos.

Volem un aeroport en condicions? Sí. Possiblement comportarà un augment de 
vols intercontinentals, que ens comportarà un augment d’emissions. Ha d’haver-hi 
una política clara de reducció de vols de curt radi, on hi hagi alternativa ferroviària 
i de taxació del querosè, i per això també necessitem parlar d’aquelles infraestruc-
tures ferroviàries que deia abans, que no se’ns estan posant sobre la taula. Volem 
un aeroport en condicions? Sí, el volem, però no volem un creixement descontrolat. 
Possiblement cal posar sobre la taula que no necessitem els 70 milions de passatgers 
que alguns ambicionen amb aquesta ampliació de l’aeroport. Volem un aeroport en 
condicions? Sí, però no a qualsevol preu. I si algú necessitava que ho diguéssim, 
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doncs ho diem aquí en seu parlamentària i davant d’un micròfon: la Ricarda no es 
toca. 

En resum, i per tant, tenim model propi. Possiblement, això és el que molesta a 
alguns, sobretot a aquells que estan acostumats a fer i desfer a costa dels de sempre 
i a entendre el territori com un tauler de joc per treure’n rendiment privat i a qualse-
vol preu. Hi torno a insistir: no ens dobleguem davant dels xantatges. Mantenim la 
proposta i el nostre model, on clarament afirmem que la Ricarda no es toca.

I voldria afegir –no ho tenien anotat a l’inici i alguns companys s’hi han afegit, 
crec que han sigut els compareixents– que n’hi han alguns que estan parlant d’am-
pliacions i nous projectes, quan els projectes anteriors comptaven amb unes com-
pensacions que a dia d’avui encara no han arribat.

Molt ràpidament, perquè tinc preguntes i reflexions. És una mica generós en el 
temps..., ja he dit que era la primera vegada, eh? La Sara parlava dels elements nocius 
del biocombustible i, malgrat que entrem en un escenari de decreixement, segurament 
es mantindrien algunes qüestions de mobilitat aeroportuària i, per tant, m’agradaria 
preguntar-li quines alternatives de combustible es poden plantejar a aquests biocom-
bustibles, que possiblement són tan contaminants com els que tenim. 

En Josep Velasco parlava de qüestions de salut i ho lligaria a la intervenció de 
la Sara. Parlant d’aquests canvis de combustibles, quins biocombustibles..., és a dir, 
amb els actuals veiem clarament una problemàtica en qüestions de salut; si hi hauria 
noves alternatives que, més enllà de la qüestió d’emissions, també reduirien o ga-
rantirien la salut a les persones.

A l’Olga i el Jaume, de Justícia Climàtica..., m’he volgut apuntar preguntes per 
a tothom, però en el cas vostre em resulta difícil perquè crec compartir, si no tot, 
gairebé tot el missatge i l’anàlisi que heu fet, perquè heu fet una part d’anàlisi i una 
part de missatge i de visió. De tot el que heu esmentat, simplement traslladar-vos que 
som coneixedors, des del Grup Parlamentari d’Esquerra, que el departament està 
treballant per a la constitució de l’assemblea ciutadana pel clima. Jo el que puc fer 
és oferir el Grup Parlamentari d’Esquerra per ajudar-vos a treballar amb el Departa-
ment d’Acció Climàtica perquè es posi en marxa, tal com la consellera va demanar, 
al més aviat possible.

Al Xavier, de Ni un pam de terra, simplement una correcció. Diu que no hi han 
espais protegits i jo crec que sí que n’hi ha: els de desenvolupament econòmic, per-
què sempre passen per davant de la resta. I, per tant, aquí ens hauríem de fer una 
reflexió, que la vull fer tant a tu com a la companya, i tenia preparada una inter-
venció sobre el creixement de..., perquè m’imaginava que aquest tema sortiria, so-
bre el creixement d’espais urbans arreu del món, que estan triplicant-se. Es calcula 
que el..., –ho tenia aquí anotat, si em deixeu un moment. Es calcula que l’any 2030 
s’haurà triplicat la quantitat de terreny urbanitzat arreu del món. I, per tant, com cre-
ieu que es poden repensar i rearticular totes les mesures de protecció del territori en 
territoris molt pressionats urbanísticament, com les grans ciutats, on necessitaríem 
segurament una visió metropolitana? Tenim el riu Besòs, el Parc de Collserola, el 
Parc Agrari; tenim parcs al delta del Llobregat. Si possiblement el delta necessita un 
repensar, no?, les mesures de protecció que el puguin afectar.

I crec que ja està. Moltes gràcies, per la generositat del temps.

El president

Gràcies. Doncs ara la intervenció seria del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, el diputat Jordi Terrades. Gràcies. 

Jordi Terrades Santacreu

Gràcies, president. Primer de tot, també, agrair les compareixences i les explica-
cions que han fet les entitats que avui han comparegut en aquest debat. Elles obren 
les compareixences en comissió parlamentària o en les comissions parlamentàries 
d’aquest debat que no s’acaba aquí i que, probablement, continuarà en altres, també, 
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comissions del Parlament, on altres sectors també vindran a explicar la seva posició. 
Aquest matí el propi vicepresident del Govern, el senyor Puigneró, també ha dema-
nat la compareixença, que ha estat aprovada, a la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori. Per tant, diem que totes les informacions i tot el debat que es pugui comen-
çar a produir a partir d’ara jo crec que seran benvinguts. 

Jo també fixaré, encara que sigui ràpidament, la posició que en aquests moments 
el meu grup parlamentari, Socialistes i Units per Avançar, manté respecte a la pro-
posta d’ampliació d’aquesta infraestructura i algunes altres qüestions col·laterals que 
jo crec que venen al cas.

Abans d’entrar en aquest debat, home, jo crec que estem en..., per això estem 
en un Parlament, en un model democràtic. Agradarà més o no com es prenen les 
decisions, però que s’adopten democràticament i que tenim governs que els elegim 
democràticament..., això és així des del nostre punt de vista, i som un partit que en 
aquests moments està a l’oposició.

I també dir-los que ens sentim corresponsables, en la part que ens toca, de l’ac-
tivitat econòmica i de les infraestructures que s’han fet en aquest país, que des del 
nostre punt de vista també han significat una millora al conjunt del país, de la seva 
activitat econòmica, de les seves empreses i també de la ciutadania. 

I dit això, deixi’m entrar en el tema de l’aeroport, que és el que avui ens ocupa, 
no?, aquí.

A la pregunta que ens hem de fer o que ens estem fent –és necessària l’ampliació 
d’aquesta infraestructura?– alguns diem que sí, altres diuen que no, altres matisen 
la seva posició, no? 

Mirin, en aquests moments, jo crec que l’any 2020 no és un any que puguem fer 
servir estadísticament, perquè ens ha impactat de manera brutal la pandèmia de la 
covid, no només a nosaltres, sinó al conjunt d’infraestructures del conjunt del planeta. 
Podríem agafar el darrer any, entre cometes, «normal», no?, d’activitat econòmica, de 
mobilitat dels conjunts dels països, i que també podríem comparar amb altres aero-
ports, eh? Vostès saben que l’aeroport del Prat va tenir 52,7 milions de passatgers. La 
previsió era arribar a la congestió d’aquest aeroport aquest any, l’any que ve. Respecte 
al teòric, no?, que pot suportar les operacions aeroportuàries, és evident que aquesta 
xifra no serà..., aquesta situació de capacitat teòrica no l’assolirem en els anys que 
s’havien previst, en funció de la tendència que hi havia pel motiu aquest de la pan-
dèmia, però sí que tots els estudis, en base a les recuperacions que s’estan fent de la 
mobilitat, ens indiquen que l’any 2026 es pot superar la capacitat teòrica que té l’aero-
port de Barcelona, el Prat, que és de 55 milions i mig de passatgers; no tots turistes, 
eh?, perquè si tot fos turisme, a partir del mes d’octubre o novembre fins que vingui 
el bon temps, l’aeroport estaria tancat, i vostès saben que això no és així.

Nosaltres opinem i defensem que ens cal l’ampliació de l’aeroport per arribar a 
una capacitat teòrica de 70 milions de passatgers, bé, passant de les vuitanta opera-
cions al dia a noranta, eh? Aquí ja es podria produir ara, eh?, perquè noranta ope-
racions estan en el pla de funcionament de l’aeroport..., està permès. Vostès saben 
que es va arribar a un acord polític perquè això no fos així, per evitar també els pro-
blemes acústics que abans s’hi ha fet s’ha fet referència. Nosaltres creiem que amb 
la nova ampliació de l’actual infraestructura es pot posar en risc el potencial d’un 
dels aeroports més importants d’Europa i, sobretot, del que nosaltres creiem que ha 
d’esdevenir, que és l’aeroport de referència de la Mediterrània occidental com a punt 
de connexió entre el continent asiàtic i americà. És a dir, un aeroport de llarg radi, 
un nus de connectivitat per atreure no turisme, sinó per atreure talent, coneixement 
i inversions, perquè, si no, correm el risc que l’aeroport de Barcelona s’acabi con-
vertint o quedi enclavat en un aeroport de vols low cost, amb el que això comporta, 
que abans ja s’ha parlat del turisme. I nosaltres no renunciem a que vinguin turis-
tes a Catalunya, perquè formen part..., o en aquests moments és una part important 
del producte interior brut del país; ara, el que no hi estem d’acord és que només de-
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penguem..., o que l’economia local de Catalunya i sobretot de Barcelona depengui 
d’aquesta activitat.

Abans de la pandèmia l’aeroport ja tenia quaranta-set rutes intercontinentals, és a 
dir, al voltant de 5 milions de passatgers que feien servir aquestes quaranta-set rutes: 
a Estats Units, a la Xina, al Japó, bàsicament. Nosaltres defensem que cal augmentar 
aquestes rutes intercontinentals, que per això és necessària la terminal satèl·lit –dis-
crepo d’algunes de les intervencions que s’han produït– com probablement l’allarga-
ment de la tercera pista. 

També saben vostès que l’aire dels megaavions, eh?, de l’A-380 o del Boeing 747 
ha passat a la història, han passat a la història els avions quadrimotors, avions de 
llarg..., per la pròpia eficiència, avions de llarg recorregut intercontinentals ja es po-
den fer amb avions de dos motors, que gasten menys combustible i emeten menys 
CO2. És la pròpia evolució de la tecnologia de l’aviació. Vostès també saben que ja 
s’han fet vols d’Amsterdam a Barcelona amb un component de combustible de ni-
trogen verd, eh?, i aquesta serà l’evolució que també tindrà tecnològicament l’aviació 
en els propers deu, quinze anys. De fet, són les normatives que la pròpia Comissió 
Europea..., en el pla que va aprovar el 14 de juliol i que sortirà a consulta pública a 
mitjans d’octubre, fixa els paràmetres també de reducció d’emissions de l’activitat 
de l’aviació. 

Per tant, torno a los avions amb dos motors. Probablement..., no, probablement, 
no; estic convençut que l’allargament de la tercera pista..., amb menys espai, no?, 
podrem operar. Ara, totes aquestes qüestions les ha d’acabar de definir el pla direc-
tor, que és allà on els dos governs i el propi conjunt de la societat podran discutir i 
debatre. 

Nosaltres estem..., i subscrivim l’acord que el vicepresident, en nom del Govern 
de la Generalitat, entenc, va arribar el 2 d’agost amb la ministra de Transports, on 
deia exactament, i no definia altres coses més enllà, que seria el pla director el que 
acabaria fixant com s’ha de fer aquesta ampliació.

Ho deixo aquí perquè se m’ha acabat el temps.

El president 

Gràcies. Ara parlaria, doncs, el Grup Parlamentari de VOX, que és el diputat 
Andrés Bello. (Veus de fons.) No, Junts aneu al final perquè sou els grans. Va de... 
Bé, com que sou Govern... (Veus de fons.) És a dir, bé... (Veus de fons.) Us va bé o 
no? Vull dir, a mi m’han passat que fem de gran a petit i els de Govern sempre esteu 
al final. Sí? (Pausa.) Perfecte. Doncs si vol, endavant.

Andrés Bello Sanz

Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al presidente que me haya permitido 
asistir a esta comisión. Y también dar las gracias a los ponentes que nos han acom-
pañado hoy, que nos han dado su opinión sobre la ampliación del aeropuerto, intere-
sante, sin duda; y, especialmente, pues, a alguna persona que, bueno, aparte de hacer 
el esfuerzo de sintetizar y de, en fin, enseñarnos su posición, pues de participar, que, 
en fin, yo creo que esto, pues..., la verdad es que auditorio impone, ¿eh? Doble gra-
cias, también, a estas personas.

Bueno, nos han dado su punto de vista, todos en contra, ¿eh? Bueno, es su posi-
ción. En algunas posiciones, pues, la verdad, un tono un poco apocalíptico. Bueno, 
es su opinión, que, por supuesto, respetamos, aunque en algún caso pues no compar-
timos del todo. También alguno, pues, ha aprovechado para hablar de otros temas 
que tenían una relación marginal o sin ninguna relación con el tema que nos ocu-
paba, pero, bueno, también los hemos escuchado con muchísima atención. Y nos ha 
quedado claro que ninguno de ustedes ni viaja ni tiene intención de viajar en avión. 
También es una decisión muy respetable. 

Entonces, yo, si les parece, con este ánimo de..., ya que están ustedes por aquí, 
que son expertos en estos temas, voy a aprovechar para, en mi intervención, hacerles 
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algunas preguntas, algunas dudas que me han quedado y, en fin, pues con ánimo de 
aprender, ¿no? Voy a ir por orden de intervenciones, aunque, bueno, pues la persona 
que me puede responder puede ser la persona que aluda u otro experto, en fin, que 
pueda aportar información, ¿no?

En primer lugar, la primera interviniente, la señora Sara, bueno, pues nos ha 
dado su punto de vista, ¿no?, y su opción por decrecimiento gradual de la aviación. 
Bueno, nosotros tenemos dudas de que esto sea una buena opción. Y yo le pregunto 
si se han parado un momento a pensar en las consecuencias que tiene eliminar la 
aviación, ¿no? Le voy a poner algunos ejemplos que, además, aquí en Cataluña, nos 
afectan directamente, ¿no? Por ejemplo, pues cómo va a venir personal de todo el 
mundo eventos empresariales como la fira del Mobile World Congress; cómo, por 
ejemplo, vamos a hacer los congresos médicos, estos que vienen miles de profesio-
nales de todo el mundo, de alto nivel, y que, pues, están con nosotros, en fin, unos 
días compartiendo sus conocimientos y, ¿por qué no decirlo? –¿por qué no decirlo?–, 
gastando dinero, ¿eh?, en las empresas catalanas.

Y luego también, aunque no nos guste, y parece que a algunas personas no les 
gusta nada, la realidad es la que es. La realidad es que, pues, una parte muy impor-
tante de la economía catalana vive del turismo. Entonces, si les ponemos dificulta-
des, bueno, tenemos que ser conscientes de lo que estamos hablando, ¿no?

Y otra pregunta, ¿ustedes proponen, igual que un decrecimiento gradual de la avia-
ción, también un crecimiento gradual del transporte marítimo? ¿También quieren...? 
Porque los barcos contaminan mucho más que los aviones. ¿También quieren quitar 
los barcos que nos traen y que llevan mercancías? Bueno, luego me contestan.

Nos ha dicho también el siguiente ponente, el señor Josep Velasco, que..., bueno, 
nos ha contado, pues, su participación en el, en fin, anterior proyecto de ampliación 
del aeropuerto. Y nos ha dicho, si he tomado bien la nota, si no me corrigen, que 
participan en una comisión bimestral con AENA, de seguimiento, ¿eh? Bueno, pues 
si he tomado bien la nota, yo creo que este es el camino, ¿no? El camino es el de co-
laborar entre las administraciones públicas... A veces parece que nuestra función, o 
de una administración es hacerle la puñeta a la otra, y no solo entre administracio-
nes, sino también con la sociedad civil, ¿eh? Me parecería un buen ejemplo. 

Según me ha parecido, en fin, entender, es la única persona que ha hablado di-
rectamente de la afectación que tendría la ampliación del aeropuerto en las personas, 
lo cual está bien, que nos acordemos también de que alrededor del aeropuerto viven 
personas, en la parte sur, en Gavà y en Castelldefels, pero me ha dado un dato que me 
chirría un poco. Ha dicho, si he tomado bien la nota, que el treinta por ciento de las 
operaciones pasan por Gavà y Castelldefels. Me parecen muchas. No sé si nos puede 
confirmar el dato, porque me parecen..., yo creo que son bastante menos, ¿eh?

Y luego también le quería hacer una pregunta. También, el compañero que me 
ha precedido en el uso de la palabra, del PSC, también ha hecho una referencia 
más o menos al mismo tema. Y es..., nos ha hablado del impacto que tiene el aero-
puerto, es indudable, esto no lo penemos en duda, en las personas, ¿no?, en los te-
mas medioambientales, concretamente en ruido y en emisiones contaminantes, ¿no? 
Bien. Yo le pregunto si, vuelvo a decir, en la misma línea que comentaba mi ponen-
te predecesor, tienen algún estudio o alguna valoración de la disminución que han 
supuesto, tanto en ruido como en emisiones contaminantes, los nuevos modelos de 
avión y la, digamos, tecnología que se ha puesto al servicio de la aviación. Es verdad 
que las compañías aéreas y los fabricantes de aviones no lo hacen pensando en las 
personas, lo hacen pensando en maximizar el beneficio de sus empresas, pero, bue-
no, como efecto colateral no está mal. Y en esta misma línea, si tiene algún informe 
de la evolución que puede haber en estos campos, ¿no? 

Luego, el señor Xavier, ¿se llama?, ¿sí? (pausa), de Ni un pam de terra, me pare-
ce que he tomado nota... Del Prat, ¿no? Nos ha hablado, concretamente, del impacto 
en su municipio, perfecto. Nos ha dicho que siguen pendientes medidas medio-

Fascicle segon



DSPC-C 64
15 de setembre de 2021

Sessió 4 de la CAC  30

ambientales compensatorias de la anterior ampliación. Si no recuerdo mal, la termi-
nal actual se abrió en junio del 2009, o sea, haría doce años. Y le quisiera preguntar 
qué medidas concretas compensatorias de carácter medioambiental están todavía 
pendientes de implantar y ante quién las han reclamado y qué les han dicho. ¿Por 
qué razón no las han puesto en funcionamiento? También en relación con el impacto 
en su municipio, le quería preguntar si la laguna de la Ricarda es natural o artificial, 
está ahí por la acción humana, eh. Y también su opinión sobre las medidas compen-
satorias que creo que AENA ha ofrecido en materia medioambiental si se aprueba 
la ampliación del aeropuerto.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, doncs. (Veus de fons.) Perfecte. Seguidament, parlaria el Grup Parla-
mentari de Ciutadans, la diputada Marina Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidente. Bueno, yo creo que las intervenciones, que agradezco enor-
memente, dejan clara una idea con la que yo ya venía a esta comisión, y es que el 
debate, el debate que estamos manteniendo ahora, pues, no es sobre este proyecto en 
concreto o sobre la solución concreta que se ha presentado en unos planos o que lleva 
tantísimos años trabajándose. El debate que estamos teniendo aquí hoy o que se está 
teniendo estos días, pues, es más bien sobre dos modelos, sobre dos modelos que po-
demos querer para el aeropuerto de Barcelona.

Tenemos que elegir entre si queremos un aeropuerto, pues, con un número im-
portante de vuelos transcontinentales, que parece claro que hay demanda suficiente 
para ellos; si queremos un aeropuerto que no trabaje al límite de su saturación; si 
queremos un aeropuerto que pueda competir o que pueda permitir que Barcelona 
compita en igualdad de oportunidades con París, Frankfurt u otros aeropuertos de 
su entorno, o bien si queremos, o si queremos asumir, que la capacidad que ofrece 
el aeropuerto del Prat, pues, el tope que queremos nosotros para nuestra ciudad y 
para este aeropuerto, si queremos asumir que debemos sacrificar, pues, determina-
das oportunidades que podríamos tener, porque conocemos que hay oferta de las 
aerolíneas, que, al final, son las que deciden libremente venir o no para nuestro ae-
ropuerto, y si queremos asumir que, bueno, sacrificamos esas oportunidades para 
conservar el entorno natural o para conservar pues el statu quo medioambiental, 
como así podríamos decir.

Ese es el debate, el debate de fondo que hay aquí, porque todas las intervencio-
nes hablaban más bien de cuestionarnos si realmente necesitamos, pues, más vue-
los, si realmente necesitamos incrementar el tráfico aeroportuario de nuestra ciudad. 
Y yo creo que el problema es que tenemos un Govern que, en esta cuestión, que es 
el debate de fondo, pues, no lo deja claro o no quiere asumir el coste que implica el 
tomar una decisión o el tomar otra. Lo que no se puede, sin duda alguna, es estar 
en medio. No podemos decir que queremos la inversión; queremos los vuelos; que-
remos tener un aeropuerto competitivo; no queremos que Madrid, el aeropuerto de 
Barajas, crezca más que el de Barcelona, pero no asumir el coste que tiene, pues, 
sin duda alguna, y llevar a cabo una actuación que es importante. O al revés. No 
podemos decir que queremos el aeropuerto y no asumir que, sin duda alguna, eso 
tiene un coste medioambiental que habrá que compensar, que habrá que cumplir con 
toda la legislación –la europea y la española y la catalana– y tener en cuenta todas 
las servidumbres que eso implicar, y compensar adecuadamente, pues, esa afecta-
ción medioambiental. Sea uno u otro, hay un coste que asumir y yo creo que este 
Govern, como hace con tantísimas otras cosas, no tiene ningún tipo de intención de 
posicionarse y de asumirlo.

Yo creo que nuestra posición ha sido clara desde el principio. Yo creo que el de-
bate no está en esta actuación concreta y no creo que una actuación como la que 
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se está planteando, la ampliación del aeropuerto, no pueda tener una solución o no 
pueda tener una cabida respetuosa con el medio ambiente. Yo creo que el aeropuerto 
está para servir al territorio, sin duda alguna, y que para que la solución cumpla con 
toda la legalidad vigente y evitar soluciones que sí que puedan ser poco racionales o 
extremas, pues, ya tenemos figuras como los planes directores, que llevan en marcha 
desde hace casi veinte años para este aeropuerto; las servidumbres aeronáuticas, las 
acústicas y los comités de coordinación aeroportuaria. El Comité de Coordinación 
Aeroportuaria también lleva muchos años ya funcionando para el aeropuerto del 
Prat y lleva muchos años trabajando. 

O sea que esa unilateralidad, que ahora parece que se quiere mencionar por par-
te del Govern de la Generalitat, pues, sin duda alguna yo creo que no tiene ningún 
tipo de base en los hechos que se han ido produciendo durante estos años. Existe 
además un Dora, que es el que está ahora en debate para incluir esta actuación, que 
determina inversiones concretas para atender a cuellos de botellas, para evitar falta 
de capacidad o para evitar servicios de baja calidad cuando los aeropuertos están 
saturados. Ahora bien, si metemos en medio, pues, la mala política, por decirlo al-
guna manera, y lo que ponemos en debate no es lo que se está debatiendo en el fon-
do, yo creo que los que saldremos perjudicados vamos a ser todos los barceloneses 
y todos los catalanes. 

Gracias.

El president 

Gràcies. Doncs ara seria el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
que en aquest cas, us poso els vuit minuts i parlareu... (Veus de fons.) No? 

Salvador Vergés i Tejero

No, no, parlaré els vuit minuts jo.

El president

Ah! Doncs el diputat Salvador Vergés. Gràcies.

Salvador Vergés i Tejero

Gràcies. Després de dues intervencions seguides en castellà, estic content de re-
tornar al que hauria de ser la llengua sempre del Parlament de Catalunya, que és el 
català.

Si m’ho permeteu, aprofitant que no hi ha ningú darrere meu, doncs m’estimo 
més dirigir-me a vosaltres, que sou, doncs, els qui ens heu vingut avui a comparèi-
xer i a qui agraeixo moltíssim –Sara, Josep, Olga, Jaume, Xavier i Isis– les vostres 
intervencions, que, evidentment, no totes compartim, però sí que us agraïm que si-
guin fonamentades i fetes amb tot el respecte. 

Jo he pres notes. Us faré una intervenció perquè sou molts, i el que us demanaria, 
en tot cas, és si em podeu fer una rèplica al que jo us digui, que, evidentment, ja us 
avanço que alguna cosa, doncs, segur que no serà del vostre acord. 

Nosaltres defensem que necessitem un aeroport intercontinental, eh? I això ho ne-
cessitem perquè volem ser un estat, un estat independent, i per tant necessitem doncs 
un aeroport amb vols de radi llarg. Això no vol dir que no estiguem d’acord, doncs, a  
potenciar el tren en les distàncies curtes i mitjanes, de menys de sis-cents quilòme-
tres, i tant que sí, eh? No vol dir que no estiguem pels biocombustibles, que abans 
doncs, crec, tu, Sara, m’ha sorprès que deies que consumien més energia fòssil, fins 
i tot. Jo crec, pels estudis que tenim, que hi ha proves amb hidrogen ja amb avions, 
algun altre company ho ha dit així, i que això és una mica el que marca el futur de 
l’aviació, no?

Estem d’acord, també..., heu provat de decreixement, i ho defensem i ho defen-
so personalment. Un cert decreixement hi ha de ser d’aquesta vida tan materialista. 
Hem d’acostumar-nos a que tot no pot ser i que això, doncs..., haurem d’afluixar en 
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aquest sentit. Però, tot i això, l’aviació per a les llargues distàncies nosaltres entenem 
que hi seguirà sent en un futur. I per tant, l’hem de gestionar. 

Llavors, el potencial de l’aeroport del Prat per nosaltres és indiscutible i això s’ha 
demostrat, doncs, més o menys, en la darrera dècada, eh?, que s’ha duplicat el nom-
bre de vols. Ha sigut l’únic aeroport d’Europa que així ho ha fet, esdevenint el sisè 
aeroport d’Europa. Això, a nivell de país, ha contribuït a que puguem multiplicar per 
dos les exportacions; multiplicar per tres les multinacionals; esdevenir, Barcelona, 
un hub tecnològic, amb tot el que això representa. I això..., en un estudi que es va fer 
a la cambra, doncs, les empreses que venien una de les coses que més valoraven era 
la bona connectivitat que hi havia gràcies a l’aeroport del Prat per poder portar ta-
lent, sobretot, eh? Per tant, no només turisme, que també, però tota aquesta amalga-
ma de beneficis que, evidentment, doncs, redunden en majors ingressos. I nosaltres 
no és que vulguem aquests majors ingressos per mira, sinó que els volem realment 
per invertir-los en el benestar de la nostra gent, eh?

A partir d’aquí, hi ha una sèrie de consideracions ambientals que crec que no te-
niu en compte o almenys no heu esmentat. I és que la gent, al final, viatja i la gent, 
doncs, seguirà anant d’aquí a altres puntes del món. I si ho fa fent una escala o ho 
fa amb vols directes, això també representa una reducció, en aquest cas, del carboni 
emès, no?

El Prat, a nivell en termes de tot Catalunya, representa un u per cent de l’emissió 
de CO2, eh?, quan, per exemple, doncs, comparant-ho amb la mobilitat terrestre, la 
mobilitat terrestre representa el quaranta per cent. Per tant, no vol dir que no sigui 
important actuar sobre l’aviació, però vol dir que fem molt més mal, en el bon sentit 
de la paraula, actuant sobre la mobilitat terrestre.

Per tant, nosaltres el que intentem és compaginar aquest interès de país que de-
fensem, òbviament, amb les necessitats –heu parlat del soroll, heu parlat del tema 
agrari–, més, diguem-ne, locals o les necessitats més particulars. 

I evidentment que hi ha d’haver també unes compensacions, en tot sentit; unes 
compensacions econòmiques, que si no hi són, com heu comentat, doncs, s’ha d’es-
tudiar i han de ser, això s’ha de revertir; unes compensacions, doncs, en biodiversi-
tat. Europa, per exemple, no és que protegeixi els espais, protegeix les aus, en aquest 
sentit. Quan parlem de la biodiversitat en aus, podem, potser, compensar aquests es-
pais en altres llocs propers que redundin encara en una protecció major de les aus. 
I, evidentment, també en unes compensacions agràries, eh? Vaig estar visitant el Parc 
Agrari del Baix Llobregat i un dels temes, precisament, que crec que hi hem d’in-
cidir..., em va sobtar molt i em va preocupar el fet que hi havia tot una, diguem-ne, 
uns hivernacles, no?, de cultiu legal de marihuana que estaven, especulativament, 
ja guanyant lloc a la tradicional carxofa. Per tant, hi ha molts temes on podem  
incidir.

I hi ha opcions. Nosaltres el que defensem és augmentar la capacitat de l’aeroport 
del Prat, no tant augmentar el Prat perquè si, sinó augmentar la capacitat per això que 
us he explicat. Llavors, que hi ha altres opcions? I tant, eh? El low cost no hi fa res a 
Barcelona, a banda que el low cost ha d’anar sent substituït per aviació o per vols, di-
guem-ne, convencionals. Però el low cost hauria de passar-se de la T1 a la T2 o hau-
ria d’anar directament a Girona, a Reus. De fet, si algú va obrir a Ryanair la porta de 
Barcelona, doncs, precisament, va ser en el seu dia el president Montilla. Nosaltres 
defensem que això, aquest low cost, surti d’aquesta terminal 1, en aquest cas, que en 
aquest moment Vueling està ocupant quaranta portes. Això no té cap mena de sentit, 
no passa en cap altre país d’Europa, eh? Per anar de Barcelona a Cartagena no es té 
per què anar des de la Terminal 1, des de la porta vint-i-quatre a la Terminal 1; això 
no té cap mena de sentit.

I, per tant, hem heretat una gestió, un model franquista d’AENA, eh?, d’una em-
presa com AENA, i és el que tenim. Nosaltres què més voldríem que poder gestio-
nar nosaltres l’aeroport, i aquests canvis que us estic indicant, doncs, són els que 
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voldríem posar per l’aeroport del Prat. Però això, evidentment, depèn de PSOE, de-
pèn de comuns, que parlen, parlen, però no actuen sobre..., o no tenen el valor de 
poder actuar sobre una empresa com AENA; AENA, que, a més a més, incompleix 
una norma de la Unió Europea que diu que quan un port o també un aeroport són 
beneficiaris o tenen beneficis positius, doncs, això no es pot invertir en altres infra-
estructures, en altres ports o en altres aeroports de l’Estat que tinguin..., en aquest 
cas, que siguin deficitaris. I això està passant en aquest moment a l’Estat espanyol, 
amb tot el que això implica.

Per tant, nosaltres defensem ampliar la capacitat de l’aeroport del Prat. I, sí, el 
límit que posàvem era dir... L’altre dia vaig estar a la Ricarda. També la veritat és 
que parlo amb molta gent que em parla de la Ricarda i no hi ha estat mai. La Ricar-
da..., nosaltres el que diem és «posem el límit de la llacuna». O sigui, en el cas que 
el Dora, els projectes tècnics d’aquest pla director, acabi dictaminant, i amb el visti-
plau de la Unió Europea, però tot això és complex, que sí cal ampliar la pista tres, 
doncs, nosaltres posem el límit a la Ricarda o bé a la pista forestal que hi ha just 
abans de la Ricarda, que això són aquests tres-cents metres, eh? Per tant, preservem 
la llacuna de la Ricarda, però l’espai anterior que hi ha, que és un espai que poca 
biodiversitat hi ha, que no s’explota agrícolament, aquest, si l’hem d’ocupar, aquest 
seria el màxim que estaríem d’acord amb ocupar i el compensaríem, si fa falta, deu 
vegades més en altres espais propers del mateix delta del Llobregat. 

Per tant, aquests 1.700 milions d’euros el que hem de fer en aquest mentrestant 
nosaltres no podem dominar i tenir l’AENA nostra, eh?, vull dir, no som un estat..., 
doncs aquests 1.700 milions que són, en termes relatius, el deu per cent de l’espoli 
anual de l’Estat espanyol, que vinguin cap aquí, fem el projecte, fem el pla director 
i veiem com hem de fer per augmentar aquesta capacitat. Perquè, si no, el que es 
farà serà ampliar Barajas. I ampliar Barajas vol dir que, al final, Barcelona serà la 
T5 de Barajas, serem Catalunya capital Barajas. I això no volem que passi de qual-
sevol manera.

Per tant, i us parlo a nivell personal, jo mateix passo hores els caps de setmana 
estudiant la biodiversitat del gat salvatge i dels mamífers de l’Alta Garrotxa. Soc pa-
gès en transformació en ecològic. Condueixo un utilitari cent per cent elèctric. Ho 
dic perquè no us penseu que no parlo des de la més alta sensibilitat ambiental, i tant 
que sí. I el meu grup m’enorgulleix veure que és dels qui més desacomplexadament 
defensem la transició energètica, amb valentia, sense fer especulacions municipals; 
ens la creiem de veritat. Per tant, us parlo des d’aquesta sensibilitat individual i col-
lectiva del meu grup. 

Però nosaltres el que defensem és que, enfront del «no a tot» o el «sí, de qualse-
vol manera», doncs, un «sí» ben fet, un «sí» amb cap, un «sí» amb equilibri. O sigui, 
que sigui possible el progrés en infraestructures i, alhora, preservar el medi. 

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies. Doncs, si us sembla bé, què fem?, d’un en un i aneu contestant? Fem una 
ronda? (Pausa.) Sí? D’acord. Doncs comencem, Olga. O per la Sara? (Veus de fons.) 
Sí? Doncs, Sara? Perfecte, gràcies.

Sara Mingorría Martínez

Bé, moltes gràcies. Està sent molt intens això, sembla una defensa de tesi o pit-
jor. I per això agraeixo molt totes les intervencions i les preguntes, perquè no tenia 
temps per respondre aquestes qüestions i li agraeixo molt, exactament, lo que m’ha 
faltat per explicar. 

La primera és del Grup d’Esquerra, no?, la persona que també era nova. (Adre-
çant-se a Eugeni Villalbí Godes.) No recordo el teu nom, disculpa. (Veus de fons.) 
Com? (Veus de fons.) Eugeni, ah, que parlaves de..., la pregunta era si existeixen al-
ternatives, no?, per al querosè, no?, que és el combustible dels avions. La resposta 
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és: actualment no existeixen alternatives, sense un decreixement. O sigui, el volum 
de vols que tenim actualment és impossible. Quina es l’alternativa que s’està venent 
ara, que ho han dit diverses intervencions? És l’hidrogen. I puc enviar la informació 
d’un article molt bo al Crític on hi ha intervencions d’Antonio Turiel, Mònica Guite-
ras i gent de la UdG, on expliquen molt bé que el noranta-nou per cent de l’hidrogen 
actualment prové del gas i del petroli. Això no és una alternativa, no? Perquè, o si-
gui, si, a més a més, necessitem energia per separar l’hidrogen del gas i del petroli, 
estem contaminant més, no? O sigui, això és física, que és molt clar. 

Ara, l’alternativa que s’està proposant, i algú ho ha dit, no?, crec que a l’última in-
tervenció de Junts..., ha dit que és una aposta molt gran d’això de la tecnologia. I, clar, 
és una proposta molt gran perquè s’estan invertint molts diners. I, bé, cito el nom del 
projecte d’aquí de Catalunya: es diu Valle del Hidrógeno, que volen invertir més de 
6.500 milions d’euros; que també el Govern espanyol vol invertir 1.500.000 mi lions 
d’euros; la Unió Europea... Això és una alternativa, una vegada més, si volem fer 
diners a costa de continuar contaminant. Per què tampoc és una alternativa actual-
ment? Perquè, bé, no és perquè no ho estem veient, però no ho és perquè l’hidrogen 
l’has de transportar i l’has d’emmagatzemar. I, com és volàtil, ocupa molt espai... 
Bé, té molts problemes tècnics. Si vols més informació, et puc donar més infor-
mació. 

Un altre problema és si volem l’hidrogen verd, no?, que és el que ara Catalunya 
està promovent en aquestes inversions del Valle del Hidrógeno. Un cop més, vin-
dria de l’aigua, no? Per què fem servir l’aigua? Per beure i per als nostres regadius, 
no?, per a la nostra sobirania alimentària, per als nostres territoris. I t’estic parlant 
de..., als territoris nostres no tenim aigua. Actualment tenim molt de crisi, no?, de 
sequeres. No tenim aigua que ens sobri per fer servir per separar l’hidrogen. I què 
farem un altre cop? El colonialisme energètic. Anirem..., ja hi ha projectes a l’Àfri-
ca, finançats pel Govern alemany, que volen agafar l’aigua de les grans represes que 
hi ha a altres països, perquè tenen rius més grans, per separar l’hidrogen de l’aigua. 
Quin problema tenim amb això? Hi ha, actualment, més de quatre-cents conflictes. 
Han assassinat persones per agafar nosaltres l’aigua que, suposadament, necessitem 
per reemplaçar el querosè. Quina és la meva alternativa? Decréixer. Primer pas? Li-
mitar lo que..., crec que ho has dit tu, no?, els vols nacionals. Però no és suficient. 
Actualment, només el quaranta per cent de l’energia renovable que tenim..., aconse-
guiríem reemplaçar l’energia que estem consumint. O sigui, ens hem de replantejar 
un canvi de sistema. 

Del turisme de masses a l’oci de proximitat. Quines necessitats tenim per volar? 
Comercialització. Comencem a invertir en tecnologia i millorar la comercialització 
de circuits curts, del nostre territori o del model de país que realment volem. Jo vull 
un país on els meus productes no vinguin de la Xina. Jo vull un país que els meus 
productes vinguin del meu territori. I així invertim en... Jo no dic que no s’hagi d’in-
vertir en tecnologia, hem d’invertir en tecnologia, en tecnologia pensant en decréi-
xer i pensant en un canvi de model i un canvi de sistema. Si no, actualment, no hi 
ha cap... És molt bonic aquell avió que diu de dos motors. Sí, per posar-lo a la publi-
citat verda, al greenwashing. Però jo no he vist que algú hagi dit: «Ara, actualment, 
al volum d’avions que tenim hi ha una alternativa.» Només veig notícies d’inversió, 
inversió, inversió en tecnologia. I ho he dit, hi ha molts grups aquí que estan dins 
d’aquest paradigma, utopia. 

Abans..., és molt paradoxal això. Abans a nosaltres, als ecologistes, la gent d’aquí 
ens deien que érem molt utòpics, però ara sembla que hem canviat els rols, no? Els 
utòpics sou vosaltres, que demaneu solucions a la tecnologia i a l’Evangeli que solu-
cionarà tots els nostres problemes. 

I que... (Veus de fons.) Ah, que corte, ¿no? (Veus de fons.) Ah! És que estic inten-
tant respondre a totes alhora. Està bé? (Pausa.)
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I els biocombustibles. Algú m’ha dit que li semblava molt rar això que el com-
bustible contamini més. Jo porto deu anys estudiant els biocombustibles. He viatjat 
molt pel món. Ara ja no. He decidit que per estudiar això no cal viatjar. I molts es-
tudis... Bé, puc enviar tota la documentació que necessiteu. És molt, bé, de primer 
de preescolar, voldria dir. Jo crec que qualsevol nen podria entendre això: si tu vols 
plantar palma, oli de palma, per exemple, a qualsevol lloc, primer necessites terra. 
On hi ha terra sense gent? No? Primer, hem de buscar això. Ara, hem de fer fora la 
gent, no? Conflicte social. No només això. Biofísicament per plantar oli de palma 
necessites petroli. Això és lo que mesura l’EROI, que és un indicador biofísic que 
indica quanta energia obtenim de l’energia que intentem produir. Què passa a l’hi-
drogen, què passa a l’oli de palma? Que són vectors energètics, no són energia en 
si mateixos. Hem de passar d’una cosa a l’altra i això vol dir consumir energia. Si 
voleu tinc els càlculs i puc demostrar això, que és molt de primer de físiques. (L’ora-
dora riu.)

El president

Gràcies. Doncs, passarem al següent, en Jaume Osete. Teniu aquí lo del temps? 
Perdoneu, que potser... Intenteu... Bé, més que res perquè encara..., ara ha arribat la 
senyora María i encara hi ha una altra compareixent després. Intentem, vejam, amb 
els cinc minuts... Bé, si ens passem una mica, no passa res, però, si pot ser, molt, no. 
(Veus de fons.) Ara... (Veus de fons.) Sí, gràcies.

Josep Velasco Ramírez

Aviam, jo crec que la Sara... (Veus de fons.)

El president

Sí.

Josep Velasco Ramírez

No, no, aviam, lo que la Sara s’ha espatllat i ha explicat moltes coses, que em 
sembla molt bé, perfecte. Tant és així que jo no m’esplaiaré en absolut, només alguna 
cosa que potser a la Sara li ha passat per alt o no hi està tan d’acord com jo.

Aviam, a mi una cosa que em preocupa és l’opinió d’alguns de vosaltres, per 
exemple –(adreçant-se a Salvador Vergés i Tejero) en Vendrell, oi? (Veus de fons.) 
Vergés, perdona, Vergés– que l’aeroport que tenim és suficient. Nosaltres tenim un 
hub. Aquí es parla molt de hubs. O sigui, nosaltres tenim un hub. Què vol dir un hub? 
Un hub vol dir que hi ha un avió, que és alguna cosa així com nodrissa, per dir algu-
na cosa, que rep avions més petits, que li passen ous a dintre, li passen gent, i aquest 
avió se’n va a un altre lloc, amb la qual cosa no deixa un gran benefici per al país 
tampoc, perquè arriba, s’hi estan unes hores i se’n van. O sigui, que el tindre una pre-
ocupació pels hubs és una mica absurda. Perquè, a més, ja en som. Tenim una pista 
llarga que permet sortir els 380, que són perfectament grans. No n’hi ha més dels que 
venen, perquè això..., també es necessita una comercialització que no es fa o que no 
té prou interès. Les companyies aèries que volen sortir des de Barcelona per anar-se’n 
a la Xina, doncs, venen, pacten i tenen el seu slot i surten les vegades que els convé. 
O sigui, no cal ampliar l’aeroport. L’aeroport és més que suficient. I, a més, amb les 
pandèmies i tot això, encara falta veure si arribarem a nivells que la gent vulgui viat-
jar amb aquest mitjà de transport. 

A part del que hem dit: aquest aeroport potser no cal que decreixi, però sí que cal 
treure’s uns vols que no són necessaris. O sigui, uns vols de curt recorregut, a Sara-
gossa o a València o a Bilbao..., es pot anar perfectament en un tren, no cal agafar 
l’avió per tot, quan és molt més contaminant. O sigui, que hi han coses que s’han de 
tindre en compte. El creixement pel creixement no ens porta enlloc. I aquesta opera-
ció que s’organitza des d’AENA té un transfons econòmic que no té res a veure amb 
lo que ens quedarà a les mans dels catalans. O sigui, això és una cosa que té a veure 
amb uns senyors que fan un negoci. Vull dir que això..., per aquí no anem.
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Mil set-sents milions, que sembla que se’ns escapen i que estem patint de que no 
vagin a Madrid i no sé què... Això és una tonteria, perquè, a última hora, no és res. 
Això que deies dels nivells de dèficit fiscal, amb lo que perdem... Fixa’t en els 1.700 
milions, què són? No són res. Estem parlant d’una quantitat irrisòria per perjudicar 
un aeroport que ja, ara per ara, és..., ja no és sostenible, avui, per a la gent que viu 
a Castelldefels i a Gavà, que té el soroll a sobre, que té la contaminació, que es des-
perta abans d’hora, que té el turment aquest constant. Aquest trenta per cent que jo 
he dit..., és que ja el trenta per cent del temps hi ha configuració no preferent, que és 
la de l’est. Els avions entren per sobre la gent. Venen des del sud i passen per totes 
les cases, passen tot Castelldefels, una part de Gavà, per anar a parar a la pista llarga 
de l’aeroport. O sigui, que es pateix molt ja amb lo que tenim. No podem anar a am-
pliar. És que si hem d’anar a ampliar, jo l’altre dia ho deia a la tele, anirem tots i ens 
estirarem a la pista, quedarem tots tirats a terra, perquè és igual que si ens mates-
sin. No es podrà viure al Baix Llobregat, si aquest aeroport es fa més gran. O sigui, 
que el fet de decréixer és el que toca. Si hem de créixer, perdeu-ho de la imaginació 
perquè no té arreglo. 

I això del combustible verd i tot això és una quimera. Han fet proves d’un avió 
de dos places que ha fet set-cents quilòmetres i: «Oi, mira! Ja els avions ja van amb 
combustible verd.» Mentida, tot això no està preparat per a un futur d’una aviació 
tan gran com la que hi ha al món amb combustible d’aquest. Passaran anys i anys 
que tindrem encara el combustible contaminant que hi ha ara.

Ja estic.

El president

Gràcies. Doncs, de fet, ha parlat el senyor Josep Velasco, per tant ara tornaríem... 
Senyor Jaume? (Pausa.) Sí? Osete. Doncs...

Olga Margalef Marrasé

No t’estem fent gaire cas, estem anant per ordre de..., que hem anat intervenint. 

El president

D’acord –d’acord.

Olga Margalef Marrasé

Si et sembla bé...

El president

D’acord. Sí, sí. Jo us havia posat... 

Olga Margalef Marrasé

D’acord.

El president

Però sí. Doncs, sobretot, atents al temps, perquè anem molt tard i hi ha gent...

Olga Margalef Marrasé

D’acord.

El president

...que està esperant.

Olga Margalef Marrasé

D’acord. Doncs breument. Aquí el diputat del PSC i de Convergència han com-
partit una sèrie d’arguments en aquesta sociovergència que a vegades ens segueix... 
(Veus de fons.) Perdoneu, de Convergència..., de Junts, perdoneu. Però és aquesta 
sociovergència que em sembla que encara a vegades està present.

Ens parlen de la necessitat d’ampliar l’aeroport perquè està congestionat, perquè 
necessitem més passatgers. Els aeroports no es congestionen perquè sí, es congestio-
nen perquè les polítiques públiques estan incentivant el vol barat, estan incentivant 
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un model de desenvolupament econòmic que ens porta cap aquí, mitjançant sub-
vencions sobre un combustible que seria molt més car, el querosè porta unes taxes 
ínfimes en comparació amb la benzina; i perquè, mentre volem, no estem pagant els 
costos ambientals i socials que comporta l’aviació; i també perquè promovem un 
model econòmic que ens porta cap aquí. No, no es gestionen perquè sí, poden no 
congestionar-se aquests aeroports. 

Això ho vull lligar amb tot aquest apartat de tecnooptimisme i aquesta utopia, 
no?, que mencionava la Sara. S’ha parlat aquí de la tecnologia de l’hidrogen, o de 
les limitacions. No és només a les limitacions de la mateixa tecnologia, és que els 
propis desenvolupadors d’aquesta tecnologia ens parlen que fins al 2040 no estaran 
disponibles avions comercials, potencials, que encara no sabem si poden arribar. 
No tenim temps. Estem parlant que la llei de canvi climàtic ens demana per a l’any 
2030, ja, una reducció del quaranta per cent de les emissions. No tenim temps d’es-
perar aquestes noves tecnologies. Hem de començar a actuar ja.

Pels biocombustibles tenim aquestes limitacions que també ha explicat la Sara i 
no m’entretindré. I els vols elèctrics, doncs..., no poden substituir de cap manera el 
que suposa avui en dia el volum d’aviació comercial. És una quimera, és una quime-
ra dir que hem d’esperar solucions tecnològiques a aquest problema.

Ens parlen també... O sigui, tenim aquest repte enorme en el camp de la mobili-
tat. És ben cert, algú ha mencionat que no és només en el camp de la mobilitat aèria, 
sinó que també és en el camp de la mobilitat terrestre que hem de fer l’esforç. Però 
en la mobilitat aèria és especialment difícil aquesta conversió i ens veiem abocats 
al decreixement, al decreixement dels vols. És un esforç que hem de fer entre tots i 
totes, aquesta conversió, però serà més esforç no posar fre ara a aquest model eco-
nòmic, a aquest tipus d’inversions, i intentar adaptar-nos en el futur a un canvi cli-
màtic amb uns fenòmens molt més acusats, molt més intensos i molt més extrems. 
És això el que hem de pensar. 

Quan parlem de reactivació econòmica, estem parlant..., l’informe aquest que 
publicava la UB amb els impactes i els llocs de treball que oferiria una potencial 
l’ampliació de l’aeroport ens parla dels llocs de treball que es creen en construcció 
de la pròpia pista, que té a veure, doncs, amb treballs subcontractats, precaris i tem-
porals. Ens parlen, sobretot, de l’impacte que tindria l’atracció de més turisme, i ja 
hem vist com el monocultiu turístic és una aposta molt volàtil a nivell econòmic, i 
amb la pandèmia mateix ens ho ha demostrat. I ens parla de que atraurà talent, que 
atraurà inversions. 

Jo no m’ho invento. Una enquesta publicada recentment –ho tinc per aquí apun-
tat, que vull dir les dades que toquen– de Bloomberg, realitzada a quaranta-cinc 
grans empreses d’Estats Units, Europa i Àsia, ens mostrava que el vuitanta-quatre 
per cent d’aquestes grans empreses tenien previst viatjar molt menys després de la 
pandèmia, entre un vint i un quaranta per cent menys de viatges perquè s’han estal-
viat moltíssims costos amb tot el desenvolupament del teletreball, videoconferències 
i tota una sèrie de noves formes de treball que de ben segur vostès també deuen ha-
ver experimentat.

I quan parlem de reactivació econòmica el que els voldríem plantejar també, i 
jo crec que compartim, doncs, els col·lectius que estem aquí avui convidats, és que 
tenim altres maneres. No és aquest l’únic camí. No és aquesta l’única proposta. Te-
nim, com deia la Sara, tota una reactivació econòmica que té a veure amb la reloca-
lització, amb impulsar els sectors primari i secundari, tan castigats en aquest país; 
relocalitzar aquesta economia, que, a part d’aportar beneficis, al que pot ajudar és 
a recosir les desigualtats territorials que patim a Catalunya. I tenim tota una sèrie 
de propostes de reactivació econòmica que poden tenir a veure amb el desenvolu-
pament d’aquestes energies netes, que poden tenir a veure amb l’adaptació al canvi 
climàtic, que haurem d’adaptar les nostres ciutats, els nostres litorals i el nostre pai-
satge a aquesta nova situació. I això..., és aquí on hem d’encarar la nostra economia. 
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El que volia acabar dient és el diputat d’Esquerra, que si tan en contra hi estan 
i tan fermament són aquests diaris, aquests titulars que ens ha transmès avui aquí, 
volem que aquesta part del Govern digui clarament el seu posicionament perquè, de 
moment, és estrictament críptic i oscil·lant, podríem dir, no? 

I al diputat de Junts, perdona per abans la confusió, el que li volia dir és que de 
Barcelona a Cartagena, més aviat, en lloc d’anar a una terminal, millor que intenti 
anar a buscar el tren.

El president

Gràcies. Doncs Jaume...

Jaume Osete Gómez

En fi, intento contestar altres coses. Esquerra Republicana..., s’ha parlat de la llei 
de canvi climàtic, de la conselleria i tot això. Sí, evidentment, això són les coses, els 
arguments que estem utilitzant nosaltres de que no s’estan utilitzant. És el que pas-
sa, per exemple, quan no es fa una vicepresidència, sinó que es fa una conselleria, a 
la qual es dona un valor més residual, no? I, al final, mana el senyor Puigneró, per 
dir alguna cosa.

Com ha dit en Joan Tardà, esperem que vinguin molts militants i «militantes» 
del vostre partit a la nostra manifestació del 19.

I nosaltres no som dels que diem «no» a tot. No, no, nosaltres diem que sí a totes 
les propostes i projectes que vagin en la bona direcció, que vagin en la línia del que 
ens demana la ciència, dels canvis amplis, ràpids i sense precedents que hem de fer 
en tots els àmbits de la vida, en lloc d’estar perdent el temps amb aquest tipus de pro-
jectes. 

Al PSC. Perdoni, però els està quedant un partit bastant viejuno. Després no s’es-
tranyin que no els votin els joves. Però ha parlat d’un tema que em sembla molt relle-
vant, que és dels límits –és dels límits. Perquè al final el tema és aquest. O sigui, tot 
té límits a la vida. Disculpin, però és que és així. O sigui, sembla que no són capa-
ços d’assumir que estem esgotant els recursos. I això no és d’ara. El 1972 –1972–, 
l’Institut Tecnològic de Massachusetts va fer els límits del creixement. I què van 
dir? És un informe bastant famós, eh? Que si continuàvem en la tendència –i que no 
l’hem continuat, l’hem empitjorat–, a mitjans d’aquest segle arribaríem al col·lapse. 
Crec que no cal dir res més. Això ho deien al 1972. Ara, la ciència ja no sap com 
cridar-ho. Ja passa que hi ha científics de l’IPSC que filtren l’informe que es publi-
carà l’any que ve perquè saben que després arriba la política i censura, maquilla i 
manipula l’informe i surten altres conclusions. Doncs ara ja ho filtren. O sigui, ja no 
saben com cridar-ho, d’acord?

Aleshores, si no assumim que hem d’anar a una reducció d’ús de materials i 
energia, és que no estem entenent res, d’acord? Aleshores, això per contestar diver-
sos partits que estan parlant d’incrementar vols intercontinentals. D’acord, no entra-
ré en això. Però agafant això, aleshores, vol dir que estan a favor de tancar el pont 
aeri, per exemple? Perquè, si en alguna manera estan intentant reduir les emissions, 
no sé com s’ho faran. O sigui, quina proposta tenen per reduir les emissions? Cap ni 
una. O sigui, estan a favor de tancar el pont aeri, sí o no? Tancar tots els trams d’avió 
que són prescindibles, que es poden substituir per tren? Potenciar l’AVE, ja que ens 
hem gastat una milionada en fer l’AVE? Estem d’acord en això, sí o no? Perquè no 
ho he sentit, eh?, que estiguin a favor de tancar el pont aeri. 

Ciutadans ha parlat de dos models. Ara no hi és. Ha parlat de París. Sí, París ha 
aturat la seva ampliació.

Junts per Catalunya. Lo mateix: estan a favor de tancar el pont aeri? I, alesho-
res, no sé si ho saben, suposo que sí perquè suposo que llegeixen els diaris: el seu 
electorat no està a favor de l’ampliació, el seu electorat no hi està a favor. És a dir, 
un trenta-set per cent –ha sortit al diari Ara, enquesta– hi està en contra, trenta per 
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cent hi està a favor. O sigui, no sé a qui defensen. I no parlin de progrés, això és 
destrucció. 

I ja està. Gràcies. 

El president

Gràcies. Doncs continuarem amb en Xavier.

Xavier Iroz Pascual

Res, breument. El diputat d’Esquerra, l’Eugeni, sobre el tema del delta. Hi ha di-
verses propostes sobre la taula, algunes ens parlen de figures com de parcs naturals; 
sobre matèries d’habitatge també hi ha diverses propostes de no créixer més, sinó d’in-
ternalitzar, i em sembla que la campanya les tocarà més..., bé, ara, al seu torn. 

I, sobretot, evident, hi ha una cosa que és fàcil de fer, que és que aquells projec-
tes que no s’han fet no es facin, que això, a priori, materialment és possible i s’hau-
ria de fer un esforç per treballar també en aquesta direcció com s’ha fet en altres 
punts, doncs, del país.

El diputat del PSC no m’ha dit res. Tampoc no tenia molt clar si era un diputat 
del PSC o era un conseller delegat d’AENA, però, en tot cas, interessant els models 
d’avió.

I a Junts per Catalunya, dos apunts. El tema de la llacuna de la Ricarda no és 
com una piscina municipal, és a dir, no comença allà on hi ha el graonet i... Vull dir 
que l’entorn també forma part del mateix espai i construir asfalt fins a un pam d’on 
hi ha aigua, diguéssim, a part que no és que sigui una cosa lineal, és impossible i, 
biològicament, és una salvatjada. 

Després, ràpidament, els 1.700 milions genial que vinguin, invertim-los en una 
cosa que sigui útil per a la majoria de la població. Ho repeteixo, i com han dit els 
companys, la xarxa de rodalies aniria molt bé, i fins i tot augmentar la xarxa de fer-
rocarril tant per a la gent de la Garrotxa com per a la gent del Baix Llobregat. 

I és important que ens posem al cap que el territori és finit. No podem carre-
gar-nos la Ricarda o qualsevol lloc del país i dir que el compensem amb un altre. 
Que jo sàpiga, a no ser que algú vulgui començar a guanyar terreny al mar, que 
crec que és més salvatjada encara, el delta és finit. Si agafem un tros de la Ricarda 
i el compensem, amb què el compensarem? Amb zona agrícola? Aquesta no és una 
bona partida i nosaltres no estem disposats a jugar-la.

El president

Gràcies. Doncs la següent, la senyora Isis.

Isis Sanpera Calbet

Gràcies, perdona.

El president

Gràcies.

Isis Sanpera Calbet

Bé; sí, des d’Esquerra Republicana el tema de repensar l’ocupació de terreny, 
no?, que dèieu que es multiplicaria per tres de forma mundial. Doncs creiem que una 
bona eina i que vosaltres teniu a les mans és el PDU metropolità. És a dir, aquesta 
eina que ha de mirar una mica el que dèiem, no?, un zoom més elevat i veure tot 
aquest territori que no es pot continuar construint, no? Hem de mirar de rehabilitar 
els nuclis de les poblacions, el terreny que ja està ocupat; habilitar els pisos buits, 
perquè, realment, hi ha gent sense casa i cases sense gent, i això no té cap sentit. 
I, per tant, creiem que aquesta és la via, no?, i que el PDU metropolità pot servir 
molt en això.

Per la protecció del delta, doncs, comentava el company, es podria pensar en un 
parc natural, per exemple, combinant espais naturals i espais agrícoles perquè, real-
ment, no n’hi ha un altre. No podem compensar..., no és una mercaderia. No podem 
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compensar el que traiem d’aquí amb un altre terreny al costat perquè no és equipa-
rable.

Respecte al que comentaven PSC i Ciutadans, els preguntaria on està el límit, 
no? És a dir, l’aeroport s’ha saturat i continuem creixent i, doncs, quan es torni a 
saturar, continuarem creixent, no? Com deien per aquí, tenim un límit, la gent que 
vivim al voltant i el territori. Per tant, no ho veiem lògic.

I quan es parla de que el creixement sigui respectuós amb el medi ambient, no?, 
això és que no ho entenem, tampoc. No té una traducció en la realitat, no?

I, bé, més o menys he contestat a tot. Volia comentar només una cosa molt breu-
ment, a nivell logístic. I és que crec que aquest espai..., és molt interessant que això 
que hem fet avui no sigui una cosa extraordinària, que ho ha sigut per a nosaltres, 
sinó que aquest espai, aquest Parlament, realment sigui la casa de la ciutadania i de 
tothom, no?, i que se’ns obrin les portes més sovint i de forma, doncs, que no sigui 
extraordinària, com comentava.

I també dir que, logísticament, doncs, és, abans ho comentava la Sara, un lloc 
que impacta, no saps ben bé com anirà la presentació, quins medis tindràs. És a dir, 
que ens agradaria potser que es fes més fàcil, no?, el fet que les entitats que repre-
sentem molta gent, doncs, poguéssim ser-hi més. 

I gràcies per convidar-nos.

El president

Gràcies a totes. Si us sembla bé, doncs, continuarem... Si voleu us quedeu, eh? 
Vull dir que cap problema. Doncs continuaríem amb la senyora María García, mem-
bre d’Ecologistes en Acció de Catalunya, que tindrà deu minuts, que...

María García González (membre d’Ecologistes en Acció de Catalunya)

Deu minuts.

El president

Sí, que es veuen per allà. O aquí, mira, aquí davant. Gràcies, María.

María García González

D’acord. Sí; bona tarda a tothom, senyors i senyores i convidats. Intentaré ser 
molt ràpida. Els companys i companyes ja han comentat en detall alguns dels te-
mes i jo intentaré fer una mica el recull dels principals impactes d’aquest projecte: 
en quin moment estem, en quina crisi estem del sector de l’aviació i dels aeroports 
i quins són els interessos reals d’AENA, i sobre el canvi de model urgent que hem 
de plantejar-nos.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Sobre els impactes, penso que s’ha parlat clarament sobre que fer una amplia-
ció significa un augment d’emissions i és en direcció contrària a cap on hem d’anar. 
O sigui, Europa diu que en el 2030 hem de reduir un cinquanta-cinc per cent de les 
emissions. En el 2030, o sigui, d’aquí a no-res. 

En el tema del transport, que la majoria està vinculat a combustibles fòssils, en 
un noranta-vuit per cent, transport rodat, aviació i marítim s’alimenten de combus-
tibles fòssils; en el transport ha de ser un quaranta per cent. Per tant, que ens expli-
quin com és possible fer aquest projecte, plantejar aquest projecte amb emergència 
climàtica. 

O sigui, aquí hem de parlar molt clar. Els negacionistes no són els que diuen: 
«No, no existeix el canvi climàtic.» Els negacionistes són qualsevol persona que està 
actuant i, més, polítiques contràries a un increment d’emissions en direcció contrà-
ria d’on hem d’anar. 

Contaminació de l’aire i acústica, ja se n’ha parlat. Estem a l’àrea metropolitana 
i incomplim els límits legals de qualitat de l’aire des de fa més d’una dècada. Estem 
a Europa i aquí els governs continuen com si no s’assabentessin de la pel·lícula, i jo 
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em detindré en dos temes principals, que són el delta del Llobregat i la intensificació 
que suposa aquest projecte d’aquest model econòmic especulatiu, injust, insostenible 
i que, a més, està en crisi, està col·lapsant.

O sigui, sempre havíem parlat «no, hem de fer el debat de la bombolla turísti-
ca, perquè esclatarà, hem de fer el debat». Ara és el moment, en plena crisi, en ple-
na crisi de covid, és on hem de plantejar aquest gran debat. I veurem que no hi ha 
sustentació de cap manera, ni econòmica ni social ni tecnològica ni ambiental, per 
sostenir més aquest model, que està sent impulsat només per polítiques públiques, 
subvencions i una estafa a la ciutadania d’unes característiques ja insultants.

Llavors, el delta del Llobregat. Sortim ja d’aquesta jugada dels governs, de res-
ponsables polítics i també de vosaltres, que sou de l’oposició, de fer un debat parcial 
sobre Ricarda sí, Ricarda no. O sigui, s’ha acabat ja de manipular la gent. On estan 
les emissions del clima? Estem parlant d’un ecosistema deltaic, que és garantia de 
recursos agraris. O sigui, encara 1.500 famílies estan vivint d’aquest territori, resis-
tint, eh?, perquè el seixanta per cent del delta ja s’ha destruït per totes les anteriors 
ampliacions de l’aeroport, del port i tota la urbanització d’aquesta zona. O sigui, es-
tem en un reducte que cal preservar pels seus valors agrícoles. Ens hi va la sobirania 
alimentària en un escenari de crisi energètica on col·lapsaran les cadenes globals. 
No som catastrofistes, o sigui, només cal encendre la televisió i veure com funcio-
na el món. La covid ens ha donat un senyal d’alarma. L’Evergreen; els incendis; les 
tempestes; l’escassetat de recursos materials, que ja comencem a veure; la crisi del 
petroli, que serà pla imminent en els propers cinc anys. 

Llavors, situem el debat on estem i siguem seriosos en aquest tema, on, a més, no 
s’ha presentat ni un projecte. Sí, què ha presentat AENA? Un Dora, que és una previ-
sió de trànsit? Podria dir que Barcelona creixerà 200 milions de passatgers anuals..., 
o sigui, que hi triplicarà unes previsions de trànsit? Així? Sense comptar la crisi de 
l’aviació, etcètera? O vinculades a les tarifes que vol cobrar? I amb això els dos go-
verns han aprovat un xec en blanc de 1.700 milions, que per la llei que regula el Dora 
passarà a pressupostos de l’Estat i ho acabarem pagant entre tots i totes. 

Ja sabem com funcionen aquestes empreses públiques participades. Treballen 
per als grans capitals, a AENA tenim els principals. BlackRock té un deu per cent 
dels ingressos del PIB mundial de beneficis. O sigui, al senyor Lucena el que l’in-
teressa és computar aquests 1.500 milions per la seva comptabilitat interna per a la 
propera junta d’accionistes, perquè ja se n’estan escapant alguns. Volen mantenir el 
valor borsari de l’empresa, tenen un deute de més de 7.300 milions. Volen mantenir, 
especialment, i no se n’està parlant, els valors immobiliaris. Té un pla immobiliari, 
perquè entenguem..., o sigui, l’aviació, però parlem dels aeroports d’Àsia, fa temps 
que no fan negoci en les tarifes que cobren les companyies. El gran negoci és tot  
el que envolta el passatger: comerços, hotels... I ells volen ser com un gran hub 
d’Àsia, on allà és la gran fàbrica del món, on allà sí que necessiten, perquè hem dei-
xat, hem deslocalitzat la producció, viatjar alguns executius i volen fer el mateix. 
O sigui, no se sosté... 

O sigui, el primer punt i que crec que hem de demanar a tots vostès és que 
presentin el projecte, que el justifiquin tècnicament, socialment, econòmicament, 
viabilitat financera, que presentin els impactes. I amb això, com fan altres països 
responsables, estan tres anys discutint i no hi ha cap xec en blanc. Llavors això seria 
el primer. 

El delta és, a part del tema de la producció de proximitat, que hem de preservar, 
un ecosistema..., o sigui, els aiguamolls són un ecosistema on estan els aqüífers, 
l’aqüífer profund que ens dona garantia d’abastiment de l’aigua potable a gran part 
de Barcelona i de l’àrea metropolitana. O sigui, a part de la xarxa Ter-Llobregat, 
quan hi ha sequera, gràcies a aquest aqüífer que podem estar ja en una situació... 
Parleu amb l’ACA, i tu hi ja portes temps. O sigui, parleu amb l’ACA. Els costos 
que suposa recarregar aquests aqüífers artificialment..., s’han fet pous de barrera, 
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que ara estan parats perquè no hi ha diners, perquè això costa... O sigui, AENA fa, 
desfà. I tothom aquí desfà. Després, amb diners públics, hem de recarregar els aqüí-
fers, tal. Intrusió salina. La borrasca Gloria, o sigui... Clar, els pagesos, cremades 
les collites. És que ja no només s’inunda, els cremava les collites. Llavors, o sigui, 
estem parlant d’un ecosistema molt ric a nivell de regulació hídrica, de sobirania 
alimentària i de valors naturals i agraris que hem de preservar perquè, en el futur 
pròxim, el que estem menyspreant ara és el que ens podrà salvar. És que, o sigui, 
ho parlem així. 

Llavors, el delta no és un llac ni és un intercanvi d’hectàrees. Les compensacions 
que es van prometre fa vint anys i que AENA no ha complert, que estan tornant a 
entrar i afectaran el Parc Agrari..., aquestes compensacions són un tema com les 
avaluacions d’impacte ambiental, que el món capitalista s’ha inventat per dir: «Con-
tinuarem fent els projectes.» M’ho explicava un amic que fa econòmiques. Ens van 
dir: «Si teniu un projecte i voleu destruir, i hi ha un grup que s’hi oposa, què heu de 
fer? Contractar el grup que faci un impacte... O sigui, el compreu, que facin l’impac-
te ambiental.» Doncs les compensacions és el mateix. És una cosa que es va inventar 
des dels grans capitals per dir: «Podem destruir, ja compensarem.» O sigui, no ha 
funcionat. El mercat de carboni, tot això. O sigui, amb l’emergència climàtica que 
tenim, qui compensarà aquesta situació? 

D’acord. És que no avançaré les... Bé, intensificació d’un model de turistificació 
de les ciutats que ja no se sosté, que està basat en l’expulsió habitacional. O sigui, 
Barcelona, de les ciutats amb més desigualtats, on famílies no poden ni pagar i se 
les està expulsant de les seves cases; precarització laboral; les Kellys. O sigui, quins 
beneficis està donant aquest model que encara hem d’estar subvencionant...? O sigui, 
hem de canviar i ja fa temps que aquest debat s’està allargant. És ara. 

D’acord, no ho sé ja en què... D’acord. Bé, situem-nos. Jo parlaré una mica d’eco-
nomia perquè quan parlem els ecologistes, no?, «és que vosaltres l’economia...» No, 
no, jo estic parlant d’economia. El que passa és que l’economia és alguna cosa més 
que el capitalisme de quatre especuladors que els governs estan gestionant els seus 
interessos, no? 

Economia. El sector de l’aviació està en crisi. AENA està sobredimensionada, és 
una bomba de rellotgeria. O sigui, té quaranta-sis aeroports, la meitat són deficitaris 
ja abans de la covid. Ara mateix... O sigui, s’està parlant d’ampliar... O sigui, quan 
la meitat no arriben ni al seixanta per cent dels importants, no?, d’aquells que eren 
potents com Barcelona, Palma. I el que ha fet AENA, aquesta empresa pública, és 
anar col·leccionant aeroports aquí per tenir com més caixet internacionalment per 
participar com a bon gestor internacionalment. Llavors aquí ha entrat en participar 
en vint-i-tres internacionals.

Per què ha pujat l’aviació? Com deia l’Olga, no perquè són més competitius; per-
què està subvencionada. És que tinc aquí totes les dades, des de fa anys abans de la 
covid. Directament Ryanair, totes les companyies, perquè no paguen IVA, perquè 
no paguen querosè, perquè estan rescatats per privilegis fiscals... 

D’acord. L’altre tema, el model de negoci que en parlava. O sigui, no es tracta 
de..., o sigui, sobren avions i sobren aeroports. O sigui, el problema és que AENA el 
que té, i aquí és l’interès, és mantenir aquests valors borsaris immobiliaris. Això era 
abans de la covid, aquesta crisi del sector. Recordeu companyies que es van fusionar, 
que es van enfonsar, que s’han rescatat. Ara, després de la covid, o sigui, ja el propi 
sector internacional està dient que fins al 2024 no es recuperaran els nivells. 

Ai ja no..., ja he de... (Veus de fons.) Quant queda? (Veus de fons.) Sí, sí. 
Rescats covid que s’han fet no només a Europa. A Espanya el Govern espanyol 

ha salvat Iberia, Vueling, Air Europa, Plus Ultra... 1.500 milions d’euros. Air Euro-
pa està en un segon rescat i ja ha acomiadat no sé quant del seu personal, O sigui, 
això va sempre així, eh? Rescats, això de rescats per a les persones, no, no... És que 
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no es tracta ni de rescatar les empreses ni les persones, es tracta de canviar el model 
i fer polítiques diferents.

I la crisi energètica. Mireu el mapa. O sigui, l’aviació està vinculada i no hi ha 
aquesta ciència-ficció de l’hidrogen que ja n’hem parlat. 

L’altra qüestió. (Veus de fons.) D’acord, ja... (Veus de fons.) Sí, d’acord, perdoneu.

El president

«Merci.» Doncs començaríem pel grup dels comuns, el diputat Lucas Silvano.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Donat que no has pogut acabar la intervenció, no sé si ens po-
dries facilitar ni que fos el powerpoint per repassar-lo després, perquè jo entre que 
no has acabat i la miopia que tinc, la veritat (l’orador riu) que no he pogut llegir res.

I agrair-te la teva intervenció i, en aquest cas, ja no he reservat preguntes perquè 
les..., he formulat ja una intervenció sense preguntes als companys. Agrair-te la teva 
intervenció i això, emplaçar-te que ens puguis passar el material i a seguir en con-
tacte de cara a aquest període, que el debat entenem que serà intens, que no s’ha tan-
cat i que exigirà, per tant, certa persistència en seguir dient la veritat davant els qui 
consideren que de pressa i corrent i a través del xantatge es poden decidir les infra-
estructures de futur d’aquest país. I per tant, moltes gràcies per la teva la intervenció.

María García González

Sí, gràcies.

El president

Gràcies. El següent partit..., a la CUP la saltem. Sí, Esquerra Republicana.

Eugeni Villalbí Godes

Bona tarda, María. Gràcies per venir i per l’exposició, encara que t’ha faltat 
temps. Em sumo a la proposta del company, si després ens ho passes, ens ho mira-
ríem amb deteniment.

Jo, simplement, compartir, més que preguntes, perquè abans n’hem fet d’altres, 
diferents reflexions. Totalment d’acord que el negacionisme no només..., que sigui 
no només el negacionisme del greenwashing, sinó que possiblement és el més greu, 
perquè és el que et porta en un engany i en un punt de confusió.

També compartint abans, en intervencions de les altres compareixents..., jo crec 
que és cert i hem d’assumir que el debat l’hem de centrar en la qüestió de les emis-
sions. Hi han altres debats en paral·lel que passen i no es poden obviar, eh?, la Ri-
carda n’és un i un dels debats que hem de fer. I també, abans en Jaume crec que ho 
esmentava, era sobre la llei, no? És a dir, és cert, les lleis i els objectius de reduir 
emissions ja no els estem complint. Serà molt difícil poder arribar allí on som si 
continuem aplicant les mateixes polítiques on estem ara. 

Al mateix temps, crec que val la pena, com a mínim, donar el marge de confian-
ça, no?, i valorar positivament lleis que s’aproven. I un Govern que crea una conse-
lleria donem-li marge per acció. Hi ha moltes accions que la conselleria ha engegat, 
però és que materialment és impossible, eh? Si d’aquí a un temps ens tornem a tro-
bar i en tornem a parlar..., jo puc assumir moltes més responsabilitats també en nom 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i assumir això. I hi sumo també que 
el 19 de setembre ens veurem a la manifestació.

I, simplement, posar com a punt final i estar d’acord amb el que crec que volies 
apuntar-nos de la necessitat no només de focalitzar-ho en emissions –en els vint se-
gons acabo–, sinó de tindre un debat molt més ampli de la Ricarda i l’aeroport en 
si, veient negocis i inversions que s’estaven plantejant i que, en canvi, no apareixen 
al debat. I la necessitat de buscar mecanismes de protecció i de limitació del crei-
xement en una dimensió que a les grans ciutats és necessari buscar-lo a una escala 
diferent d’un espai petit, com pot ser la llacuna de la Ricarda, sinó en una dimensió 
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metropolitana, buscant la integració i la conservació de diferents espais, no només 
parcialment.

El president

Gràcies. Doncs ara intervindrà el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades Santacreu

Gràcies, president. Jo tampoc no faré una intervenció de fons. Agrair la inter-
venció de la María García. No és la primera vegada que ve al Parlament i discutim 
d’aquestes qüestions. Suposo que disposarem del document. Aquest és un debat que 
tot just segueix, no comença, segueix, eh?

Ho he dit abans en la intervenció anterior: el projecte s’ha de concretar, crec que 
s’ha de concretar en el pla director que s’haurà de formular. 

I afegir una cosa, eh? Jo crec que aquest debat no és un debat que es pugui portar 
aïlladament. Crec que ens falta el debat essencial sobre el conjunt d’emissions i com 
reduïm emissions del conjunt dels sectors a Catalunya. I, per tant, crec que es fa evi-
dent un debat que ja s’havia d’haver produït en aquest Parlament i que no s’ha pro-
duït encara, que emana de la llei de canvi climàtic catalana; un debat que nosaltres 
vam proposar en aquella llei, que és el debat sobre els pressupostos de carboni, que 
és on s’ha d’abordar el conjunt de les emissions de l’aviació, però també del conjunt 
de sectors, eh? Perquè si fem debats aïllats d’un o l’altre no acabarem d’entrar en la 
profunditat del tema. 

Espero que, tal com el president i la consellera van manifestar abans i a propos-
ta del meu grup parlamentari ara fa uns mesos, abans de l’estiu, abans d’un any es 
pugui produir aquest debat, eh? Fa dos anys que s’havia d’haver produït, no s’ha fet 
i, per tant, crec que hem d’abordar el debat en el seu conjunt.

El president

Gràcies. Ara intervindrà, doncs, el Grup Parlamentari de VOX, el senyor diputat 
Andrés Bello.

Andrés Bello Sanz

Muchas gracias por su intervención y sus aportaciones. Ya me ha quedado claro 
que AENA es muy mala, el aeropuerto de Barcelona también y, sobre todo, el capi-
talismo es malo, malo, malísimo. Me ha quedado claro –me ha quedado claro. Ya 
no hace falta que lo diga más veces, ya lo he entendido.

Ha sacado un tema que los señores que han hablado antes no han mencionado 
que me parece interesante también, que es el del acuífero subterráneo. Pregunto: ¿le 
consta algún informe del ACA, ya que lo ha mencionado, sobre la afectación que la 
ampliación del aeropuerto puede tener en el acuífero?

Gracias. 

El president

Gràcies. Doncs ara la intervenció del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
el diputat Salvador Vergés. (Veus de fons.) No? Doncs la Cristina.

Cristina Casol Segués

Gràcies, president. Jo soc una gran defensora de garantir l’equitat territorial, és a 
dir, potser perquè soc de Lleida i tenim una realitat diferent. A Catalunya hi ha dos 
tipus de sòl; un vuitanta per cent del territori crec que sòl rural, un vint per cent és el 
que anomeneu «sòl urbà». I hem de garantir aquesta cohesió territorial per garantir 
un equilibri del que és la vida i del desenvolupament econòmic de la vida.

Aquesta diversitat territorial ha de garantir un model d’utilització del sòl, com 
vosaltres heu dit, sostenible, eficient i competitiu. I hem d’afrontar amb una visió 
molt global el territori, des de l’ampliació de l’aeroport, els Jocs Olímpics... Bé, tots 
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aquests reptes són reptes de país i penso que, com bé heu dit, cal planificació. El pla 
director de l’aeroport, bé, encara s’ha de redactar, no hem vist el famós Dora. 

Nosaltres des de Junts defensem que l’ampliació de l’aeroport no ha de ser una 
ampliació pròpiament dita de l’aeroport, ha de ser una ampliació de la capacitat de 
l’aeroport, amb totes les garanties, per descomptat, de preservació de la llacuna i 
de la Ricarda. Si fóssim Govern, si fóssim a l’Estat, seria molt fàcil saber quina és 
la línia vermella. Per a nosaltres és aquesta. I, bé, establiríem aquest límit de pre-
servació. Bé, no és una piscina, com ha dit anteriorment un..., no recordo el nom, 
eh? (Veus de fons.) El Xavier. El Xavier ha dit que no era un límit com una piscina, 
evidentment que no és un límit com una piscina. Nosaltres volem protegir aquesta 
llacuna. 

Bé, tinc trenta segons. Jo soc del Pla d’Urgell. Nosaltres vam assecar fa cinquan-
ta anys un estany i l’hem tornat a omplir, i són llacunes artificials que han preservat 
i preserven en aquest moment tot el sistema ecològic que hi viu al voltant. 

Per tant, nosaltres..., torno a insistir en aquesta idea. És a dir, hem de defensar o 
defensem la capacitat d’ampliar aquesta capacitat de l’aeroport. I hem de veure un 
pla director que ens digui fins on cal arribar amb aquesta perllongació de la pista. 
Però aquest pla director o aquest planejament ens cal tindre’l per poder decidir.

Gràcies.

El president

Gràcies. Doncs ara cinc minuts per la senyora María, d’Ecologistes en Acció.

María García González

Sí; o sigui, jo entenc que estem d’acord en que cal un pla director, estem d’acord 
en que la llei de canvi climàtic ha de desenvolupar el tema de pressupostos de car-
boni. Doncs aturem qualsevol ampliació d’infraestructures de grans emissions com 
aquestes fins a no tenir els deures fets. Aquest seria el primer punt. 

El segon és, com dic, exigir un projecte amb tota la justificació tècnica, social, 
ambiental abans del 30 de setembre, que es vol fer, i perpetuar aquesta aprovació 
en consell de ministres de 1.700 milions d’euros per a una ampliació que no té ni 
projecte.

L’altre tema. Voldria parlar..., mentre altres aeroports, que sí que són hubs inter-
nacionals..., i alerta!, un hub internacional no és el que ens estan venent, que arri-
baran les empreses per situar-se a Barcelona. Un hub internacional com Schiphol 
té un cinquanta, seixanta per cent de viatgers en trànsit, igual que Madrid. O sigui, 
qui guanya són les tarifes de l’aeroport, i és que ni aterren a la ciutat. O sigui, que 
oblidem-nos de totes aquestes grans proclames.

Heathrow, Schiphol, dels grans aeroports internacionals, han aturat les amplia-
cions, han retallat despeses. Saben que estan en crisi. Saben que ve una crisi energè-
tica aquí al costat, a la cantonada. Mireu les dades, si us plau. Agència Internacional 
de l’Energia. Mireu el rei d’Aràbia, que ho està dient. O sigui, no ens ho estem in-
ventant. O sigui, la situació..., el nou paradigma ja està aquí. Ens podem situar en 
aquesta ciència-ficció dels anys seixanta i del desenvolupament, que ja sabem les 
conseqüències que ha tingut, o ser responsables.

Sobre el tema de la cohesió territorial. Bé, primer que l’aviació, l’u per cent de 
la població mundial agafa l’avió i és responsable del cinquanta per cent de les emis-
sions de CO2. O sigui, estem parlant de viatges de negocis que ja no es produiran 
perquè, com ha dit la companya, o sigui, amb la covid s’ha vist que es pot retallar 
i no cal fer viatges d’empresa com es feien. I del turisme, que és un percentatge de 
la població mundial mínima, i que caurà, perquè entrem en una crisi de contracció 
econòmica mundial brutal. I els preus del petroli pujaran i pujaran. Ara estan jugant, 
però pujaran i s’ha acabat el low cost. S’ha acabat el low cost. Això...

Llavors, podem seguir pensant en hubs internacionals, en el low cost, que aquest 
model era un èxit, ens oblidem de tots els impactes. El tema d’«és que ja tenim la 
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solució»... O sigui, quan es diu «no, hem de canviar el model», quina és l’alternativa? 
És que ja la tenim. Mireu, o sigui, el tren; reduir els viatges. És que és més econòmic 
i, socialment, la ciència-ficció de l’hidrogen. O sigui, imagineu lo que és generar, 
amb renovables, electricitat i passar-les per catenària a un tren. Doncs, imagineu el  
que significa generar electricitat amb renovables per generar electròlisi. Mireu tot  
el que significa per piles d’hidrogen, que podran portar d’aquí a quaranta anys avions 
amb nou persones, que significa inversió d’energia que... O sigui, això és una cièn-
cia-ficció. Oblideu-vos d’això. O sigui, lo que no podrem electrificar és ni el transport 
marítim ni l’aeri, i menys en l’escala que tenim. O sigui, això seria una catàstrofe 
mundial a nivell de recursos materials, energètics. O sigui, oblideu-vos-en.

I clar que tenim..., és que canviem el model ja d’una vegada. O sigui, per què es 
privilegia l’aviació i no el tren? O sigui, s’ha subvencionat el tren, paguem impostos, 
paguem la circulació de les vies. Tenim a Catalunya la connexió amb totes les grans 
ciutats a nivell de la península i a nivell europeu. És el que està fent Europa, recu-
perar trens nocturns. La competitivitat en hores està aquí. La PTP ha fet un estudi 
súper rigorós. O sigui, podem prescindir de tots els vols de connexió de, tal com diu 
aquí, abast de menys de quatre hores i nocturns de vuit a dotze hores. O sigui, la 
gent pensa que l’avió és molt ràpid perquè només compta el que triga l’avió, mentre 
vas a l’aeroport, no sé què, no sé «quantos», ja se te’n va el dia. 

Recuperem una cosa que en la situació de crisi energètica..., és que, fins i tot, el 
sistema de transport públic, no només ferroviari, sinó transport públic i de mobili-
tat a les ciutats haurà de canviar. I aquest és el principal que hem de..., com a go-
vernants, i assegurar la mobilitat quotidiana, la cohesió territorial. O sigui, no em 
diguis que... Jo també..., el meu company és de Lleida, de Cervera. No em diguis, 
la cohesió territorial, que s’ha deixat de la mà de Déu, els trens i tot el transport 
públic. I m’estàs dient que s’ha de donar suport a l’aeroport? O sigui, després m’ho 
expliques. 

Què podem fer amb 1.700 milions d’euros? Què podem fer? O sigui, Junts per..., 
senyors del Govern, d’Esquerra Republicana, que s’han oblidat de les rodalies? Que 
s’han oblidat de totes les necessitats en una situació d’emergència? Que necessitem 
una economia resilient, canviar el model, recuperar la pagesia, serveis essencials, 
energia, aigua, alimentació, educació. 

O sigui, tenim molta tasca per fer en aquest nou paradigma i hem d’estar desti-
nant recursos a un projecte que fa aigües, que esclatarà, estem inflant una bombolla. 
O sigui, AENA sobretot, eh? És una empresa sobredimensionada, que quan caigui 
serà ben fort, i seran tots vostès responsables. Sí, i vostè també que deia..., el senyor 
de VOX també serà responsable. I, sí, es diu «capitalisme».

El president

Gràcies. Bé; gràcies, María. En tot cas, si tens un powerpoint i ens el pots deixar, 
el passaríem, doncs, també a tots els grups, donada la brevetat de les intervencions. 

Compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre 
el Canvi Climàtic per a informar sobre l’impacte del projecte d’ampliació 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d’acció climàtica

357-00015/13 

I ja passaríem, doncs, al punt següent, que és la compareixença d’una representa-
ció del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic davant aquesta comissió per a in-
formar sobre l’impacte del projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat 
en les polítiques d’acció climàtica, que, en aquest cas, doncs, seria el senyor Frederic 
Ximeno, representant del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic.

(Pausa.)
Començarem, doncs, aquesta compareixença.
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El representant del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic (Frederic 
Ximeno)

Moltes gràcies, president. (Veus de fons.) Senyores i senyors diputats, en primer 
lloc, agrair la convocatòria per la compareixença, en nom del Comitè d’Experts de 
Canvi Climàtic. 

Entenem que, com saben, aquest comitè, nomenat pel propi Parlament, tenim 
com a missió fer una proposta al Govern i al Parlament de Catalunya de pressu-
postos de carboni. I, per tant, els voldríem fer un apunt de sis elements que ens han 
semblat claus en la deliberació que hem tingut, i per tant parlo, diguem-ne, en nom 
del conjunt del comitè.

Jo soc el que Frederic Ximeno. M’acompanyen el senyor Salvador Lladó i la se-
nyora Bàrbara Pons, membres del comitè, conformat també per la senyora Marta 
Torres i la nostra presidenta, la senyora Montserrat Termes, i la senyora Sarai Sar-
roca. Vull recordar també que ens falta el nomenament d’una persona i, per tant, 
també aprofito per instar el Parlament a que faci aquest nomenament.

Se’ns demana sobre un projecte concret, l’ampliació de l’aeroport, i nosaltres en-
tenem que hem de respondre des de la perspectiva dels pressupostos de carboni, que 
és per allò pel qual està considerat com a comitè. I des d’aquest marc voldríem fer 
èmfasi en sis punts, que faré molt de pressa en aquests deu minuts que el president 
m’ha concedit.

Està molt clar que la neutralitat climàtica 2050 és un acord internacional de 
l’acord de París, també ho és de la legislació catalana, també ho és de la legislació 
espanyola, també ho és de la legislació europea. També és un fet que el Consell Eu-
ropeu acaba d’aprovar incrementar la reducció d’emissions a un cinquanta-cinc per 
cent en comptes de quaranta per al 2030 i que això, enguany, o com a molt a la pri-
mavera del 22, haurà de ser traslladat en la legislació europea. 

Com encaixa una proposta que incrementarà emissions tant directes d’enlaira-
ments i aterratges que siguin en el país com en els vols induïts amb aquests com-
promisos catalans, espanyols i europeus?, no? Entenem que no es pot plantejar un 
projecte que pot incrementar, no?, i que té una perspectiva d’increment d’emissions 
sense determinar quins altres es posen en marxa per reduir les que ja hem de reduir, 
com aquelles que es poden incrementar amb l’increment de vols. Aquests 1.700 mi-
lions representen una mena de reserva d’inversió, no? I el que entenem que haurien 
d’estar acompanyats de reserves d’inversions per fer front tant a la reducció que ja 
hem de fer com a aquest possible increment que es pot produir per l’increment de 
viatges d’aquesta importància de l’ampliació. 

Per tant, en aquest sentit, en termes de pressupostos de carboni, seria necessari 
fer aquesta reflexió i aquesta anàlisi d’emissions, que no està feta públicament i que, 
per tant, no tenim una referència. Entenem que no es pot prendre una decisió raona-
da sense tenir aquest balanç d’emissions. També hem de ser conscients que el panell 
internacional d’experts de canvi climàtic deixa clar que per assolir la neutralitat cli-
màtica es requereixen canvis estructurals sense precedents; que inclouen canvis en 
el model de producció, de consum, de mobilitat, d’estil de vida, i que caldrà fer-ho 
de manera molt immediata i molt taxativa. I, per tant, aquesta pròxima dècada és la 
que tenim per fer aquesta reducció dràstica d’emissions. Com encaixa, no?, una pro-
posta d’ampliació en aquest sentit?

Segon punt. Volem fer notar l’informe de l’Agència Internacional de l’Energia 
que acaba de publicar el 21 de maig d’enguany. Se’n diu Zero Nets 2050, el full de 
ruta per al sector energètic global per assolir aquesta neutralitat climàtica 2050, que 
és un compromís, com ja hem dit. Pel que fa a l’aviació, aquest informe planteja una 
millora tecnològica sense precedents i assumeix que el 2040 el cinquanta per cent 
dels avions funcionaran amb biofuels i amb fuels sintètics basats en l’hidrogen, cosa 
que en aquests moments no veu possible, però que, si hi ha un canvi revolucionari 
en la tecnologia, que s’ha de començar de manera immediata..., avui el mercat no 
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ho permet ni una perspectiva a curt termini. Això ho diu l’Agència Internacional de 
l’Energia, eh? A més a més, calen canvis revolucionaris, així ho diu, en tecnologies 
d’eficiència; descarta l’electrificació a curt termini i a mitjà, no?, per la càrrega ener-
gètica de les bateries que es necessitarien. Però, tot i així, entén que aquest esforç 
tecnològic s’ha de fer. 

L’informe, bé, conclou que amb aquest canvi que s’ha de fer, és a dir, assumint 
que amb un canvi radical a la tecnologia el quaranta per cent de l’aviació funcionarà 
amb aquests fuels, biofuels o fuels sintètics basats en hidrogen, cal també –també– 
reduir, mantenir els nivells de viatges a totes les distàncies per motius de negocis a  
nivell del 2019, mantenir el nivell de viatges llargs de més de sis hores per plaer 
a nivells del 2019 i canviar el màxim possible de vols regionals cap al ferrocarril. 
Aquestes tres condicions, segons l’Agència Internacional de l’Energia, són condi-
cions necessàries perquè el sector de l’aviació faci la contribució que li pertoca per 
assolir la neutralitat climàtica el 2050. Com encaixa aquesta proposta amb aquesta 
perspectiva de la principal, diguem-ne, oficina internacional de l’energia?

Tres. L’Estat espanyol, com tots els altres estats europeus, ha lliurat el seu full de 
ruta a llarg termini, 2050, a Nacions Unides, a la secretària, i l’han acceptat ja per la 
COP, com saben, de Glasgow, on s’ha de posar sobre la taula quines seran les estratè-
gies a mitjà i llarg termini. Un dels compromisos acceptats i presentats és el transva-
sament de viatges de l’avió al ferrocarril. Com encaixa un increment de la capacitat 
dels aeroports amb aquesta idea? És veritat que aquesta decisió s’ha de prendre amb 
una anàlisi, que de moment no s’ha fet pública i no coneixem, dels diferents escena-
ris d’optimització i de viatge. Sí, sí, es poden transferir viatges al tren i captar més 
viatges intercontinentals, però s’ha de fer aquest càlcul complex d’emissions de CO2 
i quina és la..., el que aporten. 

També és evident que s’ha d’avaluar l’impacte sobre l’economia catalana d’una 
major o menor connectivitat intercontinental, perquè es podria plantejar en un mo-
ment donat que fos raonable incrementar emissions en aquest sector. Però, aleshores, 
on la reduïm? –On la reduïm? És a dir, la decisió cal prendre-la i decidir-la infor-
mant quins altres sectors hauran de reduir emissions. D’acord? Perquè això afectarà 
també altres sectors de l’economia catalana. I, per tant, en aquests moments, aquest 
potencial increment..., directes induïdes per l’increment de viatges s’hauria de, pri-
mer, avaluar bé i, segon, compensar per les emissions que ja hem de reduir i aquest 
potencial. 

Aquesta reserva, no?..., ja ho hem comentat, no? Per tant, aquesta reserva de 
1.700 milions per a això..., quina altra reserva hi ha per compensar, no?, o per ajudar 
o per garantir una transició justa als altres sectors, que hauran de fer un esforç més 
gran, perquè l’esforç global l’hem de fer, de reducció.

Quatre. Com ja hem comentat, la llei de canvi climàtic espanyola i catalana, l’es-
panyola concretament, reclama en la disposició addicional..., una disposició addi-
cional, un pla estratègic als gestors d’aeroports per a la reducció d’emissions. És la 
disposició addicional quarta.

El pla d’AENA, mirin-se’l. El pla d’acció climàtica 21-2030 accepta com a risc 
per la pròpia companyia la desincentivació o restricció, com ha fet França, dels vols 
domèstics on hi hagi alternativa al tren o un canvi de comportament de viatgers, 
com està passant a Suècia. Ho veu com un risc. I l’oportunitat associada a aquest 
risc és el desenvolupament i l’impuls de la transició cap a la mobilitat terrestre soste-
nible. Correcte, l’anàlisi. La reacció són tres línies d’acció: participar activament en 
el desenvolupament de combustibles sostenibles, reduir les emissions de les pròpies 
operacions i electrificar el seu handling. Res de mobilitat terrestre sostenible. Tam-
poc aquest pla planteja quin horitzó hi hauria amb un increment de viatgers, perquè 
tampoc el planteja, ni es planteja quin seria l’efecte d’ampliació de vols ni els seus 
efectes. Això entenem que és necessari saber-ho per prendre una decisió. 
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Cinc. Després d’inversions milionàries en ferrocarrils, amb deu anys de retard 
–vostès saben, no?, que l’AVE passa pel Prat i no s’aturava, des de fa molts anys–, 
tenim ja una estació intermodal del Prat que serà centre operacional, bé, centre ope-
racional de l’AVE aquest de baix preu, i que es pot accedir a la T1 de l’aeroport en 
onze minuts; les quatre capitals connectades amb AVE i amb l’aeroport. Ens falta 
el corredor mediterrani, per descomptat, i el considerem urgentíssim. És a dir, hem 
fet una grandíssima inversió en el país per fer possible aquesta idea que planteja 
l’Agència Internacional de l’Energia o que es planteja com a alternativa. Quin és el 
capteniment dels governs que estan promovent això per potenciar i per amortitzar 
i maximitzar el servei d’aquestes inversions ja fetes en el país? D’acord? Abans de 
plantejar-se’n una de nova, amb incertesa, i què hi entra en competència. Es pot fer? 
Es pot fer, però quina és la relació entre aquestes inversions ja fetes i aquesta nova 
que es planteja? Entenem que són els governs que han de decidir aquesta estratègia 
i veure si el plantejament d’AENA hi encaixa, no al revés, no?, que és el que dona 
la impressió. 

I, per últim, molt rapidíssimament. Vostès han llegit ja l’informe del Grup Inter-
governamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic, on acaben de fer l’últim informe, 
el sisè informe, on la Mediterrània surt especialment malparada, on tots els efectes 
s’intensifiquen, i que, per tant, la urgència de l’actuació en l’Horitzó 2030 és bàsica.

I ara sí que ja estic. I necessitaríem..., i entenem que és important encaixar això 
en una estratègia del Govern de Catalunya i també d’aquest Parlament d’aquesta 
estratègia global, com dèiem abans, no? És a dir, tenim una estratègia d’energia 
i clima 2012-2020 del Govern, però no tenim ni els pressupostos de carboni, que 
estem treballant des del comitè, ni una estratègia que marqui aquesta decisió. 
Aquesta decisió sola, doncs, s’ha de posar en consideració. S’han de tenir totes 
aquestes consideracions. 

Gràcies.

El president 

Gràcies. Doncs començarem primer amb les preguntes del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, el diputat Lucas Silvano Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltíssimes gràcies. En primer lloc, agrair-vos que hagueu pogut assistir. Hem 
fet la convocatòria per moltes raons. La primera, fonamentalment, perquè sou un 
òrgan també parlamentari i no us havíem convidat. Jo, almenys, no tinc constància 
si vau comparèixer la legislatura anterior. 

La segona, havíem ajuntat un segon motiu de compareixença, que eren els ma-
leïts pressupostos de carboni, que costen arrencar, en som conscients. Al final, donat 
que hem fet una sessió monogràfica, doncs, ho hem enfocat tot a l’aeroport, però ens 
agradaria que poguéssiu venir en una altra sessió i explicar una mica els entrebancs 
que estem vivint, quins recursos necessiteu, perquè per a nosaltres és un element de 
planificació. 

Moltes vegades parlem de pressupostos de carboni i ho assumim com si fossin 
els pressupostos de la Generalitat, però no són només un espai d’emissions i de des-
pesa, sinó també un espai de planificació que divideix sectorialment i que introdueix 
una dimensió que tu plantejaves i que em sembla molt important. Quan parlem de 
l’ampliació de l’aeroport, diem «1.700 milions» i hi ha una part del debat que s’enfo-
ca en el cost d’oportunitat econòmica, no? Els podem invertir aquí o podem inver-
tir-los en un altre sector. Hi pensem poc, en les emissions, però també ocupen un 
cost d’oportunitats, perquè reduir, les haurem de reduir per complir els compromi-
sos, els que ens hem fixat nosaltres a través de la nostra legislació i els compromisos 
comunitaris. I, per tant, aquí també hi ha un cost d’oportunitat.

I, quan parlem d’això, moltes vegades no som conscients que hi haurà altres 
sectors econòmics als que els haurem d’augmentar l’exigència. I això a vegades ho 
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plantejava, i amb això ja acabo, amb l’estudi que ha fet l’Ajuntament de Barcelona, 
en què deia que aquesta ampliació triplicava el compromís de reducció d’emissions 
de tota la ciutat de Barcelona. Això ho podem traslladar a molts sectors econòmics 
del país, als que els haurem de demanar que maximitzin l’esforç en reduir emissions 
perquè hi ha una part d’aquestes emissions que ocuparia la futura ampliació de l’ae-
roport.

En tot cas, i amb això ja acabo, una llàstima, diguem-ne, la brevetat de totes les 
intervencions i de les respostes, però agrair-te molt la teva intervenció. Crec que 
serà un debat que s’anirà allargant i, per tant, encantats de poder comptar amb vos-
altres per aquest debat. I ens emplacem a una futura sessió sobre els pressupostos 
de carboni.

Moltes gràcies, Frederic.

El president

Gràcies. Doncs ara la intervenció del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades Santacreu

Aquesta no era com les anteriors, perdona, eh? També agrair la compareixença 
del Frederic Ximeno en nom del Comitè d’Experts de Canvi Climàtic. A nosaltres 
ens sembla, ja ho vam explicitar en el seu moment en el debat de la llei de canvi cli-
màtic en aquest Parlament, conjuntament amb algun altre grup parlamentari..., de la 
necessitat de tenir aquest òrgan independent. Va costar, però al final es va aconse-
guir que hi fos. I, per tant, les explicacions que se’ns ha donat.

Jo crec que aquí tenim dos debats, no?, sobre la taula, escoltant els comparei-
xents d’abans i les reflexions que ens fèieu ara vosaltres en tant que comitè.

Un és el debat territorial, que s’ha focalitzat molt en Ricarda sí, Ricarda no, eh? 
Jo crec que el debat essencial que hauríem d’abordar és el debat de les emissions. Si 
ho referenciem al canvi climàtic, des del punt de vista del Grup Parlamentari Socia-
listes, creiem que aquest és el debat nuclear. I tal com he dit abans en la intervenció 
de la representant d’Ecologistas en Acción, el debat de les emissions ha de ser un 
debat global. Em sembla que també en la nostra intervenció ho dèiem. 

Encara no coneixem l’estratègia 2021-2030 del Govern de Catalunya per assolir 
la reducció d’emissions que exigeix la Unió Europea. És normal que no ho cone-
guem perquè falta que es formuli la proposta de pressupostos de carboni per veure 
en quins sectors es pot reduir més o menys, eh?

I dins d’aquest debat global, que esperem que es pugui produir l’any que ve, a tot 
tardar abans de l’estiu, i que l’acord polític a què es va arribar, doncs, es compleixi 
i puguem fer aquest debat en seu parlamentària –s’ha de fer en seu parlamentària–, 
hi haurà un altre debat, no? El debat global, per un costat, i, després, caldrà avaluar 
què fa l’aviació per reduir les emissions. I també el debat de com reduïm les emis-
sions locals del propi aeroport. Hi ha dos debats, eh?, el de l’aviació, les emissions 
atribuïbles a l’aeroport de Barcelona; no com va fer l’estudi de l’Ajuntament de Bar-
celona, jo crec que estava equivocat, però, bé, ja ho discutirem. I si aquestes pròpies 
propostes que fa l’Aeroport de Barcelona per reduir les seves pròpies emissions i 
aconseguir la neutralitat de carboni en base a les propostes de compensació o sense 
compensació s’adeqüen en aquest debat global, i ja acabo, president, que haurem de 
fer en els pressupostos de carboni. Parlem de l’aeroport, del port, del transport en 
global, del sector energètic i del sector industrial.

El president

Gràcies. Seguidament, doncs, el Grup Parlamentari de VOX, amb el diputat An-
drés Bello.
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Andrés Bello Sanz

Muchas gracias, señor Frederic, por sus explicaciones, que, en este caso sí, me 
han parecido interesantes.

Muchas gracias.

El president

Gràcies. Doncs, seguidament, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Se-
nyora...

Cristina Casol Segués

Gràcies, president.

El president

...diputada...

Cristina Casol Segués

Gràcies, president. Agrair també la compareixença d’aquest òrgan. Està claríssim 
que hem de reduir emissions; que calen canvis en els models socials, econòmics; que 
tenim molt camí per recórrer en aquest discurs de model de país que volem. 

Segueixo amb la idea de que hem de garantir una òptima utilització del sòl, dels re-
cursos que tenim. Hem de caminar cap a un país sostenible, eficient, competitiu. 

Els reptes de país..., com deia el company del Grup Socialistes, hi ha dos debats 
aquí, no? Per una banda, hi ha el tema de la crisi del model aeri contaminant, que jo 
penso que va més per aquí. I, per altra banda, tenim el tema territorial. I segueixo 
una mica amb el fil que portava abans: nosaltres tenim problemes com el despobla-
ment. I, quan parles de despoblament, t’estan parlant de que hi han zones d’aquest 
país que et demanen més infraestructures, que et demanen connectivitat de les in-
fraestructures que ja són existents. Parlem d’una ampliació de la capacitat aeropor-
tuària, però que també va lligada amb l’aeroport de Reus, amb l’aeroport de Girona 
o amb l’aeroport de Lleida, que també li estem donant sortida, perquè estem parlant 
d’un model de país, d’un model de quin és el país que volem.

I, d’alguna manera, en tot aquest gran debat hem contraposat aquestes dues co-
ses. Perquè jo penso que..., ja no parlo de Ricarda ni d’aiguamolls, pel que he entès, 
és un model... És a dir, és posar en crisi el model de l’aviació, no? És així. 

I hem de saber conjuminar i hem de saber debatre i hem de saber poder atansar 
aquests dos debats perquè, si volem aconseguir aquest equilibri que tots ens parlem 
i que sembla que territorialment és bo, també hem de parlar de les infraestructures 
que tenim i com les fem jugar en aquest nou país. D’alguna manera jo entenc que 
tot va lligat i la crisi que contamina tant ens ha de lligar totes aquestes infraestruc-
tures que tenim.

Gràcies.

El president

Gràcies. Doncs, seguidament, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
amb el diputat portaveu Eugeni Villalbí.

Eugeni Villalbí Godes

Gràcies, president. Bona tarda, senyor Ximeno, senyor Lladó, senyora Pons..., 
Pous? Pous. (Veus de fons.) Pons, perdó. No m’havia entès jo la pròpia lletra. Dis-
culpa.

Jo, una prèvia, que abans l’hem feta com a grup parlamentari en les altres com-
pareixences i que crec que és necessària per entendre també una mica el posicio-
nament del grup, que és que per a Esquerra Republicana, segurament, no hauríem 
d’haver estat parlant, a dia d’avui, sobre l’ampliació de l’aeroport ni de l’afectació 
de la Ricarda; no hauríem d’estar focalitzant aquí, sinó que hauríem d’estar plante-
jant-nos quines són les inversions necessàries en infraestructures al país, en altres 
infraestructures, com poden ser l’R11, jo que soc de Terres de l’Ebre i que patim 



DSPC-C 64
15 de setembre de 2021

Sessió 4 de la CAC  52

cada vegada que pugem, la gent de les comarques de Lleida, amb la companya, ro-
dalies i, fins i tot, la connexió, no?, a alta velocitat de l’eix mediterrani, aquelles in-
fraestructures sostenibles que ens permeten connectar-nos i treballar, no només per 
qüestions puntuals a altes emissions, sinó cada dia amb l’ús que en fan els treballa-
dors i treballadores del nostre país per anar a treballar.

Assumint això i, per tant, que no hauríem d’estar discutint d’això, ni de la Ricarda 
que, òbviament, nosaltres no estem a favor de cap projecte que afecti la Ricarda, en-
tenem que el focus s’ha de posar, tal com vosaltres esteu apuntant, en les emissions..., 
i tal com altres companys de les diferents compareixences les han fet.

A hores d’ara, no hi ha projecte sobre la taula. És a dir, a hores d’ara, s’han reti-
rat, ja aquest projecte no hi és, però entenc que si pogués acabar sent i en un moment 
donat, com deia el company del Grup Socialistes, això ho hauria d’acabar discutint 
en la definició del pla director de l’aeroport, el que hauríem d’acabar parlant, per 
tant, si ho centrem en emissions, és de quin és el projecte..., fins on l’aeroport pot 
acabar assumint un augment d’emissions o no el pot acabar assumint. 

Per tant, entenc que per definir això el que necessitem és que puguem definir 
i disposar d’aquestos pressupostos del carboni i, per tant, sense anar més enllà de 
traslladar-li que estic força d’acord amb l’enfocament que estan fent..., és pregun-
tar-li si tenen una aproximació de quan podrem disposar d’aquests pressupostos 
del carboni i si van cap a un model que, més enllà de posar límits, també establei-
xi sancions en cas d’incompliments o quins mecanismes preveuen, si és que es pot 
esmentar.

El president

Gràcies. Doncs ara donarem cinc minuts al senyor Frederic Ximeno per poder 
contestar. Gràcies.

El representant del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic

Respecte a, diguem-ne, l’impacte sobre els pressupostos del carboni de l’aero-
port, està clar que són, totalment d’acord, dues coses, però també està clar que les 
emissions dels aterratges i els enlairaments s’assignen als territoris i, per tant, evi-
dentment que és la part més petita del conjunt d’emissions d’un viatge, no?, d’un vol 
amb avió. Però, si hi ha un increment d’enlairaments en l’aeroport, doncs, aquests 
s’assignaran en els pressupostos del país i, per tant, són a considerar. 

I en el cas de l’aeroport del Prat, per posar un exemple, representen el dotze per 
cent de les emissions de la ciutat de Barcelona. Bé, és una dada, diguem-ne. Molt o 
poc, doncs, ja ho consideraran vostès, no? Per tant aquesta és una. I l’altra és, efec-
tivament, aquesta reducció que el sector de l’aviació haurà de fer. 

I enllaço també només un apunt sobre, no?, la qüestió territorial o no. Està clar 
que també és una decisió a prendre en el marc general, eh? França acaba de prohi-
bir –prohibir– per llei els vols que tenen una alternativa. És una prohibició legal, és 
el nostre país veí. Hi ha en debat i en discussió en l’associació internacional d’avia-
ció com s’abordarà, com s’ha d’abordar aquesta reducció obligada del conjunt de 
l’aviació. I la Unió Europea està tornant a plantejar, com ja va fer en el seu moment, 
doncs, un mercat d’emissions de CO2 per als avions. I vostès saben l’efecte que ha 
tingut ara, no?, el preu de la tona del CO2 en la crisi de preus de l’energia que tenim. 
I, per tant, poden tenir-la també sobre els vols.

Ho dic perquè, per descomptat que és un debat de país, però és un debat de país 
que també caldria tenir en el marc general de l’Agència d’Energia, que fa unes pro-
postes; dels nostres països veïns que estan fent uns plantejaments, i que l’aviació 
estarà obligada, també, a fer altres coses de les que fa ara. I, per tant, aquest marc 
general per a la viabilitat o no i l’interès o no del país en enfocar-se en aquesta di-
recció, doncs, és important.

Sobre el tema dels pressupostos del carboni. Estem treballant en això, hem re-
connectat, ahir vam tenir reunió amb la consellera. Ens ha costat tenir, no?, els 
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instruments suficients. Sí que vam fer una compareixença per explicar –la nostra 
presidenta, la Montserrat Termes– una mica quina era la nostra situació. Ens ha cos-
tat tenir els instruments mínims per poder fer aquesta proposta, però esperem, no?..., 
hem començat a treballar-hi i esperem tenir-los al més aviat possible. 

També he de dir que els pressupostos del carboni el que fan, el que faran, és, di-
guem-ne, plantejar unes etapes intermèdies que compleixin amb l’objectiu de la llei i 
que siguin raonables i integrades en els diferents sectors, però objectius de la llei no 
canvien, és a dir, que el 2030 i el 2050 la llei ja fixa les reduccions a fer, no? Els pres-
supostos ajudaran a veure a quina progressió s’ha de fer.

Nosaltres, segons la llei, el que hem de fer és una proposta sectorial, no?, i de 
passos intermedis per arribar a aquests objectius. Si ja els incompliments generaran 
sancions o no, això, ja és cosa d’aquesta casa, del Parlament i dels desplegaments 
que es facin a la llei, no? Nosaltres..., la nostra feina serà posar sobre la taula una 
proposta sectorial que..., i tal com diu la llei, que la farem al Govern i el Govern la 
portarà al Parlament, escoltant-nos a nosaltres, diguem-ne, no? I vostès coneixeran 
la nostra proposta i després la proposta del Parlament, no?

Per tant, esperem que sí, tenir-ho com més aviat millor. És la nostra responsa-
bilitat i la de la institució del Parlament; i la del Govern, de posar-nos els mitjans 
oportuns, que sembla que avancen.

El president

Moltes gràcies. Doncs donar-li les gràcies al senyor Frederic Ximeno, en repre-
sentació dels representants del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic. 

I aquí, doncs, finalitzaríem aquesta comissió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i dos minuts.
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