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“Calpensar
areformar iampliar

l’antigaT2”

PIERGIORGIOM. SANDRI
Barcelona

A eroport sí, aeroport
no. Tot indica que
serà que no. Però la
polèmica sobre el
Prat no ha acabat

encara. Francesc Robusté i Pere
Suau, dos prestigiosos acadè
mics en el seu àmbit, analitzen
quinesalternativeshiha i sique
damargeper a lanegociació.

La inversiód’Aenaestava jus
tificada amb un sector en crisi i
les incògnitesenergètiques?
PERESUAU.–Hihauna faltade
visibilitat a llarg termini.La sen
sació és que el trànsit està tor
nant a uns nivells d’estaciona
litat més alts, amb més trànsit a
l’estiu que a l’hivern. Els viatges
de negocis estan tornant de
manera més lenta, ja que les
videoconferènciess’hanquedat.
Però diria que les previsions de
trànsit d’Aena, que apunten a
una recuperació en el període
20252026 estan alineades amb
el sector.
FRANCESC ROBUSTÉ.–L’any
2018 i 2019 estàvem molt ten
sats, tantenelcampdevolcoma
les terminals, i l’any 2019 l’aero
portdeBarcelonava tenir gaire
bé52,7milionsdepassatgers.I la
capacitat a les terminals era de
55 amb una taxa de creixement
interanuald’un5%.Aaquest rit
me, al novembre del 2020 hau
ríemarribat al límit de capacitat
sense pandèmia. Quan recuper
em el trànsit del 2019, pels volts
del 2024 o el 2025, en onze me
sos estaremal límit...

D’aquí lanecessitat d’ampliar
lapista...
F.R.–Es va encarregar un infor
me sobre l’ampliació que va fer
Eurocontrol. Va donar unes
recomanacions i cap no era am
pliar la pista. Està justificada
aquesta inversió? Al final els
condicionants poden ser la Ri
carda o l’afectació de so. Aques
tes avaluacions són complexes i
no s’han tingut encompte lesdi
ferents alternatives.

S’ha posat massa el focus a la
Ricarda?
P.S.–El gestor aeroportuari no
méshadonatunaopciópossible,
però n’hi ha d’altres que també
ens poden portar a un altre in
terrogant, com optimitzar les
pistes, tot i que generaríemmés
soroll sobre determinades co
munitats al voltant de l’aero
port. La solució bona és que
aquestaésacceptadapertothom
iquedonarespostaal contexten
què ens trobem, no necessària
ment la millor des del punt de
vista tècnic.

En els grups de treball no
s’han arribat a posar sobre la
taula aquestes altres propostes.
Perquènohaestat així?
F.R.–En realitat Aena planteja
quatre alternatives: mantenir
l’statu quo; construir una nova
pista d’aterratge al mar, que de
seguida es rebutja per cost i per
impacte ambiental; un canvi de
configuració de les operacions i
allargar la tercera pista, aquests
500 metres sobre la Ricarda.
Aquesta última opció descarta
l’anterior,perlageneraciódeso

roll sobreCastelldefels,Gavà i el
Prat.JoanRojas,unenginyerae
ronàutic,vaferal juliolunestudi
sobre el canvi d’operativa, per
quècadaunade lespistespot re
bre aterratges i fer enlairaments
demanera independent. El pro
blema és que la pista interior fa
més soroll. Però els càlculs
demostrenqueelsveïnsdeGavà
Mar estarien, en qualsevol cas,

sota la corba sònica dels 65 de
cibels i elsde laplatjadeCastell
defelssota ladels60decibels,els
mateixos que fa una conversa.
Parlem de l’ordre de 4.400 re
sidents, però Heathrow, per
exemple, té660.000afectatsper
aquests nivells de soroll. Sí que
seria necessari un paquet de
mesures per disminuir el soroll,
a càrrecd’Aena.

P.S.–Quan mirem els estudis
sobre l’impacte del soroll el que
veiem és que les molèsties que
tenen els ciutadans afectats de
penen, en una tercera part, de la
dosi objectiva de decibels que
reben. Però dues terceres parts
d’aquestes molèsties depenen
de la relació que hi hagi amb
el gestor.Hi ha un element clau,
queésel teniruncanaldecomu

nicació obert amb el ciutadà.
Perquè si aquest canal no està
obert, la molèstia es canalitza
per altres vies: manifestacions,
denúncies... En el cas de la re
lació entre Aena i els ciutadans,
sobretot de Gavà, hi ha hagut
denúnciespenals.AixíqueAena
encara ha de fer un pas, saltar al
segle XXI i convertirse en un
operador que tingui un paper
que vagi més enllà de gestionar
l’aeroport i portar passatgers i
proveir un impacte econòmic.
F.R.–És obvi. Al segle XXI,
aquestes solucions simples a
nous problemes complexos es
tan una mica demodés. Sobre el
soroll a l’aeroport de Barcelona,
Aena només ha aplicat una me
sura, que és limitar la capacitat
del camp de vol. Hi ha moltes
més coses que es poden fer. En
tre les quals, posar barreres
acústiques i aïllaments als veïns
com ho fan les discoteques.
També es pot jugar amb la polí
tica tarifària, restriccions, ho
raris, adquisició de terrenys, se
qüenciaciód’aeronaus...

Pot sobreviure el Prat sense
serunhub intercontinental?
P.S.–Cal puntualitzar una qües
tió.Se’nshaplantejatqueaques

Pere Suau, de la UOC, i Francesc Robusté, de la UPC, cara a cara als diàlegs de LaVanguardia

Catedràtic
de Transport UPC

Francesc Robusté

El 2026, sense
intervenció, es corre
el risc d’arribar
al límit de capacitat”

A Aena li correspon
fer un altre pas;
enrocarse
no té sentit”

És possiblemitigar
el soroll i canviar
l’operativitat
de les pistes”

Francesc Robusté
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ta ampliació és igual a tenir un
hub.Peròquiconstrueixelshubs
són les companyies aèries. L’ae
roportdeBarcelonahaestat fins
al 2019 un dels aeroports euro
peusonelcreixementdevols in
tercontinentalsdirectes eramés
important sense tenir una aero
línia hub. El 2019 eren 45 desti
nacions que se sustentaven amb
demanda local. Sense tenir un
hub l’aeroport de Barcelona ha
via demostrat que era capaç de
sostenir vols intercontinentals,
els que necessitava l’economia
catalana. A data d’avui no tenim
una companyia aèria que vulgui
muntar un hub a Barcelona. No
perquè el mercat sigui potent,
no perquè la infraestructura no
pogués mantenirlo, sinó per
quèavuilatendènciadelesaero
línies és reduir aquests centres
dedistribució.Els500metresde
la Ricarda tampoc no garantei
xenunhub.
F.R.–GermàBeldeia, faunsdies,
que la pregunta no és “to be hub
ornot tobe”.AlPrat la pistamar
és de 2.660 metres, però les no
ves aeronaus Boeing 757 només
necessiten 2.800 metres de pis
ta. O sigui, que el que tenim és
suficient... a tot estirarens falten

uns 140 metres, no són 500. I
tambéespodriaallargar,enpart,
cap alRemolar sense entrar tant
a la Ricarda. Això és el que hau
ríemdedir als empresaris.

Què es pot fer aquests cinc
anys?
F.R.–Ens donen una ajuda per
consensuar el futur. Per exem
ple, dels 1.700 milions d’euros,
mésde1.000erenperaunanova

terminal satèl∙lit. No només
l’edifici, sinó l’enllaç per mitjà
d’untrenautomàtic.Aixòtésen
tit si operem les pistes de forma
independent, però, si no és així,
potserelquecal ferésreformar i
ampliar l’antigaT2.
P.S.–Si mirem altres casos,
veiem que, per exemple, al Reg
ne Unit es va organitzar una co
missió independent que va tenir

unaduradade tres anys.AlsPaï
sos Baixos, per al cas d’Amster
dam es va crear una taula que es
va reunir per primera vegada el
2008 i va anar consensuant
acords fins al 2015. En el cas que
ens ocupa, Aena ha explicat que
ha mantingut al voltant de 60
reunions des del 2019, però han
estat a porta tancada. Més enllà
d’aquestestrobades,eldebatpú

blic s’ha resolt aquí en només
dos mesos. L’actual situació es
va plantejar al maig i a l’agost ja
havíem de tenir la solució. Si tu
planteges el debat públic a pocs
mesos que acabi el termini, és
molt difícil quehi hagi undebat.

Quinshanestat els errors?
P.S.–Enelprocéscal inclourehi
totselsactorseconòmics,socials
i ciutadans. Al Regne Unit, per
exemple, qualsevol ciutadà in
dividual podia enviar el seu co
mentari. I aHolanda també l’ae
rolínia principal està represen
tada. A més és necessari formar
aquestes taules de decisió d’una
maneraquesiguidespolititzada.
En canvi, aquí a Catalunya la
taula tècnica s’ha reunit tres ve
gades. Hi havia representants
d’Aena, dels ministeris, dels
municipis i de la Generalitat,
que reproduïen una determi
nadaestructura administrativa i
política. En no haverhi actors
externs o tècnics independents,
la discussió política es trasllada
va a un nivell més baix, perquè
aquests tècnics han estat de
fensant els interessos de cada
actor administratiu polític. Fi
nalment, hemaprès el quepassa
amb la batalla mediàtica. En
l’acord de principis d’agost en
tre la Generalitat i el Govern es
panyol apareixen dues notes de
premsa en lloc d’una. El contin
gutnoeraexactamentelmateix.
Això demostra que el que es vol
és orientar el discurs i acaba ge
nerant una desconfiança molt
important. En un món complex
les solucions no són senzilles.
Però aquestamanera de fer crea
solucions extremes, que no so
len tenir èxit.

Espodendesbloquejar les ne
gociacions?
F.R.–Vull pensar que acabarem
com a amics. Jo crec que el més
intel∙ligent seria un acostament
per part d’Aena. Hauria de li
derar l’obertura d’un grup de
treball amb les institucions, òb
viament amb els ajuntaments
afectats, amb alguns experts in
dependents o de la universitat.
Enrocarseno té gaire sentit.

O sigui, que l’actual statu quo
nodurarà.
F.R.–Barcelona és el sisè aero
port d’Europa. Jo crec que, si no
canviem la segregació de pistes
d’operacions, la T2 ha de ser la
terminal del futur. Amb això
assoliríem 70 milions i, estirant
unamica, podríemfins i tot arri
bar als 80. Amés, sempre es pot
descongestionar el trànsit cap a
Girona oReus, o utilitzar el tren
quan hi hagi un recorregut de
dueshores imitja, comamàxim,
amb diverses freqüències al dia.
Però és necessària alguna inter
venció als edificis o en l’opera
tivitat de les pistes, que no su
posaran tocar ni un mil∙límetre
de laRicarda.
P.S.–L’aeroportdeBarcelonano
esquedaràaixípersempre.Com
més tempspassi,mésdifícil serà
que l’opció d’afectar la Ricarda
pugui durse a terme, perquè
l’oposició, desd’unpuntdevista
social, serà més gran. Les noves
generacions tenen una sensibi
litat més gran pel que fa al medi
ambient. Aena n’és conscient,
d’això.c

“Comméstempspassi,
mésdifícil ésquees
toqui laRicarda”

Pere Suau-Sánchez

Professor Economia
i Empresa UOC

Pere SuauSánchez

Les taules tècniques
sobre l’aeroport han
acabat defensant
interessos polítics”

Ampliar la pista
500metres tampoc
no garanteix que el
Prat sigui un ‘hub’”

SiAenaplantejaun
debatpocabansque
s’acabiel termini,nohi
hatempsperdebatre”
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Si no hi ha
ampliació,
caldrà pensar a
reformar i ampliar
l’antiga T2”

Pere Suau-Sánchez
Professor d’Economia (UOC)

Commés
temps passi,
més difícil
és que es pugui
tocar la Ricarda”
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