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Hereu anteposa la qualitat dels vols a qui 
estarà a la T-Sud 
• L'alcalde destaca que la inversió alPrat atorga molt futur a l'aeroport 

 
Jordi Hereu.  

RAMON COMORERA 

 

BARCELONA 

L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va dir ahir que les institucions 

"han de mantenir l'exigència" que l'aeroport del Prat tingui les 

condicions necessàries per ser un centre de distribució de vols 

internacionals. Hereu va demanar a les aerolínies que optin a operar 

a la terminal sud (T-Sud) un pla empresarial que prevegi "el 

manteniment en el temps" d'un programa de vols intercontinentals, potenciar la indústria 

aeronàutica i també crear llocs de treball. 

L'alcalde va afegir que "és igual el termini" en què es produeixi l'adjudicació dels espais de la 

nova terminal. "Convé prendre's el temps que faci falta perquè l'objectiu és arribar a un bon 

acord amb qualsevol operador en benefici de Barcelona i Catalunya", va declarar. 

Amb aquestes afirmacions, Hereu rebatia el segon tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi 

Portabella, d'ERC, que dimarts va aprofitar la presentació de les rutes de Clickair al Prat per 

criticar el "retard" d'AENA fins al pròxim juny per donar a conèixer l'adjudicació d'espais de la 

T-Sud. Segons Portabella, si l'ajornament de la decisió es deu a motius polítics, és a dir, les 

pròximes eleccions municipals, la raó de fons ha de ser que AENA sap que farà un 

repartiment polèmic. 

En el mateix acte, el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, va reclamar que no 

s'adopti cap decisió a favor d'una aliança aeronàutica determinada fins que totes les 

companyies interessades hagin presentat per escrit un contracte programa amb els seus 

compromisos de vols al Prat. 

Hereu va afegir que aquest debat, "sobre un tema que ara està de moda", es produeix perquè 

"es fan coses, perquè el Prat té en marxa inversions molt importants que li permetran créixer 

molt". Va al.ludir al fet que des de diversos sectors socials ja s'estan impulsant iniciatives i va 

insistir que a les institucions els correspon mantenir l'exigència que l'aeroport "sigui una 

infraestructura de primer ordre". 

 


