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COMUNICAT SOBRE L’AEROPORT DE BARCELONA 
 

En primer lloc, vull expressar des de Foment la nostra 
indignació i perplexitat per l’actitud del Govern de la 
Generalitat en relació a l’ampliació de l’aeroport de 
Barcelona. 

Indignació que ens porta a afirmar que els empresaris no 
estarem parats davant de tanta irresponsabilitat que ens 
porta inexorablement a l’empobriment del país: 

A la ruïna econòmica de Catalunya 

A la ruïna econòmica de moltes petites i mitjanes empreses 
i autònoms 

A la ruïna econòmica de moltes famílies 

I hipotecant la feina del futur dels nostres joves 

En segon lloc, volem deixar clar que l’ampliació de l’aeroport 
necessàriament ha de complir totes les exigències 
mediambientals, ja que així ho exigeix la Comissió Europea, 
que és qui té la darrera paraula. 

Farem tot el que estigui al nostre abast per frenar tanta 
negligència, tant per part de l’Ajuntament de Barcelona com 
del Govern de la Generalitat. 

El debat obert pel Govern de la Generalitat sobre La 
Ricarda és una greu irresponsabilitat. 

Lamentablement, el Govern de la Generalitat no ha estat a 
l'alçada ni ha actuat amb la prudència i diligencia que han de 
presidir tota actuació d'un govern. És imprescindible donar 

suport unànime i sense fissures al projecte d'ampliació de 
l'aeroport. Insistim, des de Foment, en l'error de situar a La 
Ricarda al centre del debat. Tanta frivolitat, que es posa de 
manifest amb declaracions   contradictòries   entre  
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diferents Consellers del Govern, no es pot tornar a repetir. 

És urgent una ràpida rectificació del Govern de la Generalitat 
i que d'una vegada per totes s'expressi públicament amb una 
sola veu. 

Demanem al Govern que resolgui les seves discrepàncies 
internes privadament i actuï públicament de manera 
cohesionada. 

Es també lamentable la manca de cohesió interna de la 
coalició que governa a España. La visita de la Ministra de 
Treball Yolanda Díaz juntament amb l’Alcaldessa Ada Colau 
a La Ricarda, es una deslleialtat de la Ministra amb el Govern 
del que forma part que no es tolerable, practicant 
filibusterisme polític, dinamitant el pacte per darrera. 

Estem a un pas de fer el ridícul internacionalment. Fa massa 
temps que estem instal·lats en la cultura del NO, repartint les 
responsabilitats a altres administracions sense assumir les 
pròpies. 

Com dèiem més de dues-centes entitats el passat 2 de juny 
en l'acte d’ESADE "Tots amb l'ampliació de l'aeroport" el 
país necessita polítiques de creixement, que permetin 
dinamitzar l'economia alhora que afavorir la cohesió social. 
Sense creació de riquesa no e possible la seva redistribució, 
ni personal ni territorial. Sense creació de riquesa l'estat del 
benestar esdevindrà insostenible. 

Cal que es prioritzin les infraestructures públiques i privades 
vitals per al país i per al seu desenvolupament, que li permeti 
competir internacionalment i reduir el seu dèficit històric 
denunciat per la societat civil catalana. No podem renunciar 
al progrés que aporten les infraestructures, i més quan ens 
hi falten, per això, cal treballar per assolir els consensos 
necessaris per dur-les a terme. 

Instem amb tota l'energia possible que el Govern d'Espanya  
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i el Govern de la Generalitat obrin un diàleg amb profunditat 
que permeti aprovar la inversió de l'aeroport. Catalunya 
necessita aquesta inversió per situar-nos en condicions en 
un món competitiu, per l’impacte extraordinari que aquest 
projecte tindrà en generació de riquesa i llocs de treball. 

Finalment, que tothom assumeixi les seves responsabilitats. 
Rebutjar un projecte d'aquestes dimensions genera un 
gravíssim perjudici a tota la societat, fet que sens dubte ha 
de tenir conseqüències polítiques per esdevenir una 
actuació clarament negligent. 

 
Abandonin la irresponsabilitat. Dialoguin i Pactin. 


