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L’
última ampliació de l’aeroport de

Barcelona (2002-2009) va supo-

sar la creació de la tercera pista

–molt propera al mar i a les llacunes lito-

rals de la Ricarda i el Remolar i a 1.350

metres d’una pista principal que també

es va ampliar–, la urbanització de la ciu-

tat aeroportuària, la construcció de la

nova terminal T1, el desviament de l’au-

tovia de Castelldefels (C-31) i l’aixecament

d’altres infraestructures viàries associa-

des. Estava justificada l’ampliació? Des-

prés de la liberalització del trànsit aeri

dels anys noranta, el nombre de passat-

gers del Prat va experimentar un boom i

va triplicar el seu volum en deu anys.

Basant-se en aquest hipotètic creixement

il·limitat, es va plantejar la necessitat

d’una ampliació per fer-hi front. El 2006,

l’aleshores ministra de Foment, la socia-

lista Magdalena Álvarez, va assegurar

que el trànsit arribaria als 55 milions de

passatgeres anuals, però, de moment,

s’ha estancat als 30 milions.

Les obres van costar 5.000 milions d’e-

uros i van deixar AENA –el gestor aeropor-

tuari estatal– tremolant, amb un deute

actual de 14.000 milions, fonamentalment

a causa de les caríssimes ampliacions del

Prat i Barajas, un projecte que va compor-

tar una despesa de més de 6.200 milions,

tot i que inicialment s’havia licitat per 1.745.

Actualment, El Prat té una capacitat dues

vegades superior al seu trànsit i és clara-

ment deficitari, com mostren els 100 mili-

ons de pèrdues de 2011 i el deute de 1.700

milions que acumula. Hi ha altres aero-

ports que també arrosseguen pèrdues i es

mantenen gràcies a les subvencions que

reben les companyies de baix cost per ope-

rar-hi. Per exemple, Ryanair va amenaçar

la Generalitat d’abandonar l’aeroport d’Al-

guaire (Lleida) si no augmentava de 20 a 60

euros la subvenció per passatgera, deman-

da que va ser desestimada i que va provo-

car la marxa de l’aerolínia el juny de 2011.

PÈRDUA D’ESPAIS NATURALS
Per dur a terme aquestes actuacions, que

afectaven la Zona d’Especial Protecció per

a les Aus (ZEPA), l’Estat va haver de dema-

nar el vistiplau a la Comissió Europea i

invocar “raons imperioses d’interès públic

de primer ordre”, segons l’article 6.4 de la

directiva comunitària d’hàbitats. Els

impactes més significatius van ser la pèr-

dua d’una tercera part de la pineda litoral

sobre sorrals i antigues dunes a la Ricarda i

Can Camins, que era un corredor biològic

important; la tala de 20.000 pins; la pèr-

dua de dues hectàrees de ZEPA al Remolar,

i la desaparició del pas de les Vaques, un

espai situat entre l’aeroport i la maresma

del Remolar, on hi havia el salicornal més

gran del Delta i que era el darrer lloc on va

criar l’arpella. Les llacunes del Club de Golf

del Prat –excepte la Roberta– i les restes de

l’estany de l’Illa i les zones humides adja-

cents residuals també van desaparèixer. El

desviament de la C-31 va suposar que es

perdés la major part de la maresma de Can

Sabadell, poblada bàsicament per jonque-

res, mentre que els aparcaments s’han

menjat superfície natural i constitueixen

una barrera addicional a la ja dificultosa

connectivitat entre la banda nord i sud de

l’autovia de Castelldefels. En conjunt, es

van perdre 670 hectàrees de zones natu-

rals d’alt valor ecològic, aiguamolls, pine-

des, erms, basses i zones inundables.

COMPENSACIONS IGNORADES
En compensació, la Declaració d’Impacte

Ambiental (DIA) incorporava mesures

correctores per garantir la coherència

ambiental dels espais naturals deltaics,

però, en gran part, no s’han dut a terme.

Així ho ha demostrat Berta Castellà, una

estudiant de segon de Batxillerat que, al

seu treball de recerca, s’ha encarregat de

fer el que era una obligació de les admi-
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L’ampliació de l’aeroport del Prat ha tingut un cost econòmic i ambiental elevadíssim. Plantejada durant l’è-

poca de la bombolla infraestructural, ha provocat –juntament amb les obres a Barajas– un deute monumen-

tal a la societat pública AENA. També ha suposat la pèrdua de diversos espais naturals i ni tan sols s’han dut

a terme gran part de les mesures per compensar l’impacte ambiental causat al delta del Llobregat, una

zona que continua amenaçada per diversos projectes de ‘desenvolupament’ de l’àrea metropolitana.

Oriol Matadepera / Guiu Ferrés-Costa
@La_Directa

L’aeroport del Prat té
una capacitat dues 
vegades superior 
al seu trànsit i és 
clarament deficitari

EL PRAT DE LLOBREGAT // BONA PART DE LES COMPENSACIONS PER GARANTIR LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS NO S’HAN DUT A TERME

El cost ambiental i econòmic
de l’ampliació de l’aeroport

Imatge de l'aparca-
ment buit i de la torre
de control tancada
de la T2 de l'aeroport
del Prat (esquerra).
Un avió sobrevola els
camps del delta del
Llobregat a punt 
d'aterrar a la nova
pista de l'aeroport del
Prat (dreta)
/ ROBERT BONET
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10%
Només una desena part del territori del
delta del Llobregat gaudeix d’algun
tipus de protecció mediambiental, mal-
grat el gran valor natural de la zona.

55
Milions de passatgers anuals és la capa-
citat de l’aeroport de Barcelona, un
nombre que se situa molt per damunt
de les xifres en què es mou actualment.

50.000
Milions d’euros és el cost de l’ampliació
de l’aeroport del Prat, que –juntament
amb les del de Barajas– han disparat el
deute d’AENA fins als 14.000 milions.

nistracions: verificar el compliment de

les mesures compensatòries. Una de les

més importants era la creació d’una ane-

lla verda al voltant de l’aeroport per asse-

gurar la connectivitat dels espais natu-

rals, més fragmentats que mai.

A la banda sud-oest, però, a la pràc-

tica, no existeix el corredor ecològic

Remolar-Reguerons, ja que només s’ha

fet un pas subterrani que no ha natura-

litzat els voltants ni la riera de Sant Cli-

ment i que encara té els murs de ciment

de tres metres d’altura. Posteriorment,

es va construir el camí de les Filipines

de Viladecans, però sense passos per a

la fauna, en una àrea amb carreteres on

es registra una gran mortalitat, sobre-

tot a l’època de cria i nidificació. Tam-

poc s’ha creat un centre de reproducció

d’espècies d’aus amenaçades per con-

tribuir a la recuperació de la diversitat

als aiguamolls ni s’han recuperat zones

inundables ni els marjals a Can Saba-

dell, una part important del connector.

Els espais propietat d’AENA que s’ha-

vien d’adequar com a zones humides

no s’han tocat i no s’ha restaurat el

marge esquerre de la riera Roja.

Al llistat d’incompliments, també hi

figura l’apantallament paisatgístic davant

l’impacte de la nova C-31; tampoc s’ha

millorat la permeabilitat de l’antiga C-31 al

seu pas per la riera de Sant Climent, on els

murs encara són de ciment. En comptes

de tot això, s’ha reconstruït la carretera

per accedir al nou aparcament de taxis

que donen servei a la T1, que s’ha fet a

sobre de la mateixa zona ZEPA i del teòric

corredor biològic, sense cap tramitació

ambiental i sense DIA, irregularitat que

està estudiant la Fiscalia de Medi Ambient.

MAQUILLATGE DE CARA A EUROPA
A la banda nord, el corredor biològic lito-

ral tampoc no s’ha fet realitat, tot i que és

una zona concebuda com a espai natural

per restaurar a la DIA. La declaració

recent de la pineda de Can Camins com a

Lloc d’Interès Comunitari (LIC) –màxim

grau de cobertura a les ZEPA– ha suposat

l’ampliació de la superfície protegida,

però tant AENA com l’Ajuntament del

Prat l’estan ignorant i tracten l’àrea com

si fos un espai convencional. Els últims

anys, aquest corredor biològic ha patit

una sèrie d’alteracions, arran del seu

aprofitament turístic, com el nou edifici

del Club Nàutic Municipal, els nous apar-

caments, les edificacions per a bars i res-

taurants o les actuacions al passeig marí-

tim. Fa uns mesos, AENA va licitar el

projecte del camp de golf sobre l’espai,

plantejat com a atractiu per a una elit de

passatgeres de l’aeroport. S’afirma que la

mesura és coherent amb la DIA amb l’ar-

gument que és “compatible” amb la rena-

turalització de l’espai.

El projecte per condicionar els acces-

sos a la platja, que recentment ha sortit a

exposició pública, contempla la creació

d’un aparcament de pagament, tot i que

les obres vulnerarien la ZEPA i el CPEIN,

que és el màxim grau de protecció del Pla

Director Urbanístic del Sector Costaner.

El projecte implica un seguit de treballs

que tindrien un gran impacte ambiental a

les zones protegides. Per tot plegat, es pot

concloure que les mesures promeses

quan es va ampliar l’aeroport del Prat van

ser una mera maniobra de maquillatge,

amb l’únic objectiu de rebre el vistiplau

de les autoritats europees, però sense cap

voluntat de millorar els ecosistemes.

Una ubicació impossible

amb la llei actual

L’aeroport del Prat no està situat al costat d’uns
espais naturals, com es diu, sinó a sobre; fins al
punt que, d’acord amb la normativa actual, no es
podria construir. Ambientalment, té la pitjor ubica-
ció possible, perquè està situat al cor de l’última
gran zona humida del Delta, després de la gran
transformació a causa dels usos agrícoles. Literal-
ment, està tocant les reserves naturals, sense cap
espai d’esmorteïment; fragmenta tot l’ecosistema i
es converteix en un lloc de pas. Moltes espècies
d’aus han deixat de nidificar a la zona a conseqüèn-
cia de l’impacte de l’aeroport.

Les vidrieres de la nova terminal provoquen una
mortaldat directa entre les aus, segons va alertar
SEO/BirdLife, que va recollir la denúncia d’un tre-
ballador anònim, en una carta a AENA. El gestor
aeroportuari, però, va respondre que no pensava
fer res, perquè només havia trobat quatre aus mor-
tes l’any. El problema és que no hi ha cap control
d’aquestes activitats d’AENA. Recentment, el veï-
nat del Prat ha observat que hi havia caçadors dis-
parant ocells dins el recinte aeroportuari, en plena
època de cria. L’Ajuntament va emetre una nota
dient que eren els falconers i que només abatien
tudons, però testimonis  han aportat fotografies
que desmenteixen aquesta versió.

AENA i els tribunals

Els abusos d’AENA han provocat que, els darrers
anys, el veïnat i diverses i associacions l’hagin por-
tat als tribunals. Les entitats veïnals de Gavà Mar i
de la Platja de Gavà i la plataforma Prou Soroll de
Castelldefels hi van acudir per denunciar l’impacte
acústic de la tercera pista, cas pel qual –de mo-
ment– s’ha imputat cinc alts càrrecs de l’adminis-
tració (un director general d’aviació civil, un direc-
tor general de medi ambient, un president d’AENA
i dos directors generals de les obres) per delictes
contra el medi ambient i lesions. El judici està pen-
dent de data.

Actualment, la Fiscalia de Medi Ambient està
investigant, a instàncies de l’entitat ecologista De-
pana, l’aparcament que es va construir el 2009 a la
zona de Can Sabadell, declarada com a ZEPA tres
anys abans i que té 4,5 hectàrees amb la màxima
protecció ambiental de la UE, cosa que significa
que no s’hi podria edificar. Finalment, Depana
també ha posat en coneixement de la Comissió
Europea la manca de compliment dels compromi-
sos de la DIA de l’ampliació de l’aeroport i les conse-
qüències per les aus de màxima prioritat de conser-
vació. La queixa ha estat admesa i s’està estudiant i
podria acabar comportant una multa molt quan-
tiosa per a la Generalitat.
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A
rran del pla d’infraestructures que

porta el seu nom, el Delta ha patit

la seva última gran transformació.

Signat al 1994 entre el Ministeri de Fo-

ment espanyol, la Generalitat, l’Ajunta-

ment del Prat i altres administracions, el

seu objectiu era crear una de les grans

plataformes de recepció i distribució de

mercaderies del sud d’Europa. El pla im-

plicava el desviament i la canalització del

riu Llobregat en 2,5 quilòmetres; l’am-

pliació de l’aeroport; l’ampliació del port

i de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL)

en un 200% guanyant terreny al mar; la

construcció de diverses infraestructures

viàries (Pota Sud, autovia del Baix Llobre-

gat, accessos ferroviaris a la ZAL...); l’edi-

ficació d’una macrodepuradora i d’una

xarxa de divuit quilòmetres de col·lec-

tors, i la instal·lació d’una incineradora,

que va ser l’única infraestructura que no

es va dur a terme.

El Pla Delta va suposar el pas d’una

economia productiva a una altra pura-

ment logística i terciària i una gran cen-

tralització de l’activitat econòmica en

perjudici d’altres regions catalanes. Tot,

a canvi de l’impacte d’espais agrícoles i

naturals de gran valor, l’afectació de l’a-

qüífer o la regressió de les platges. Aques-

ta època va coincidir amb la bombolla

infraestructural, que s’ha afegit a la bom-

bolla immobiliària els últims anys a tot

l’Estat i ha fet augmentar significativa-

ment la despesa pública (i el deute), en

un intent agònic de donar sortida a l’em-

presariat de la construcció que veia com

s’enfonsaven els seus negocis.

En aquesta línia, a banda del Pla Del-

ta, s’ha construït l’AVE –tot i que encara

s’ha de fer el ramal de l’aeroport–, la des-

salinitzadora, la línia 9 del metro està en

obres i, damunt la taula, hi ha els acces-

sos ferroviaris al port de Barcelona –que

afectarien el que queda de l’antiga llera

del riu–, la connexió port-aeroport –que

afecta una zona agrícola important del

Prat–, un hipotètic tren ràpid des de Bar-

celona a l’aeroport, el corredor medite-

rrani de mercaderies i la intenció d’AENA

d’allargar les seves capçaleres de pista,

sobre la zona natural ZEPA, “per raons

de seguretat”. La construcció de la quar-

ta pista sobre el mar ha quedat completa-

ment descartada després del fiasco de

l’última ampliació i el contratemps que

ha suposat una sentència del Tribunal

Suprem que estableix que la pineda de

Can Camins ha d’estar protegida com a

Lloc d’Interès Comunitari, màxima pro-

tecció de la Unió Europea amb les ZEPA.

Obres, moltes d’elles faraòniques, que

només recentment i amb la crisi s’estan

aturant o racionalizant. La situació econò-

mica ha fet reduir el pressupost dels acces-

sos al port a 100 milions d’euros, és a dir,

la meitat. El corredor mediterrani es re-

planteja mitjançant una adaptació de la

via actual a l’europea, que costarà prop de

100 milions, que seran, en part, de fons

europeus. De la línia 9, només se’n farà el

tram final (Prat-Aeroport) i la línia ràpida

de tren sembla que s’aixecarà al costat de

la que ja existeix, també per reduir costos.

La treva per a les bastides al delta del

Llobregat, però, és conjuntural i podria

canviar amb una eventual sortida de la

crisi. El Delta es continua veient com un

gran solar on tenen cabuda els projectes

que l’àrea metropolitana necessita per al

seu desenvolupament. Recentment, al-

caldes del Baix Llobregat i la Generalitat

han signat un acord per “dinamitzar la

zona”, fet que implicarà més industrialit-

zació i més infraestructures en un terri-

tori on s’han perdut un 90% dels espais

naturals originals i només el 40% són

espais lliures (agraris i naturals). Única-

ment un 10% està protegit ambiental-

ment i totes les demandes d’augmentar

el percentatge xoquen amb l’aliança CiU-

PP, que, representant el lobby patronal,

clama contra les traves al progrés. L’úl-

tima proposició en aquest sentit es va

rebutjar el 12 de juny al Parlament.

EL PRAT DE LLOBREGAT // LA PLANA AL·LUVIAL ES VEU COM UN GRAN SOLAR ON ENCABIR-HI PROJECTES DE ‘DESENVOLUPAMENT’ DE L’ÀREA METROPOLITANA

El Delta del Llobregat, víctima
del ‘boom’ infraestructural

O. M. / G. F.-C.
@La_Directa

La terminal 2A del
Prat, obra de Bofill i
emblema de l'aero-
port dels Jocs
Olímpics del 92,
roman tancada des
de fa anys 
/ ROBERT BONET

El Pla Delta va suposar
el pas d’una economia
productiva a una altra
purament logística i 
terciària i una gran 
centralització de 
l’activitat econòmica

Els casos de 

Castelló i Alguaire

Dos exemples paradigmàtics de la bombolla infraes-
tructural són els aeroports de Castelló i Alguaire.
Sense una demanda ciutadana al darrere, ambdues
instal·lacions han comportat una despesa milionària,
tot i que reben pocs milers de passatgeres o ni tan sols
han començat a operar. L’aeroport de Castelló es posa,
sovint, com a referent de malbaratament de fons pú-
blics. El març de 2011, es va inaugurar amb un acte
esperpèntic encapçalat per l’aleshores president de la
diputació provincial, el multiimputat Carlos Fabra (PP).
Dos anys i mig més tard, encara no s’hi ha fet cap vol
comercial i acumula una despesa de més de 150
milions d’euros. L’aeroport d’Alguaire (Segrià) va ser
finançat per la Generalitat de Catalunya i la seva cons-
trucció va costar 100 milions. Les previsions oficials
parlaven d’un objectiu de 400.000 passatgeres anu-
als, però l’any passat tot just en va rebre 33.000.


