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Acte “Sí a l’acord d’ampliació de l’aeroport” 

Cañete: “Cal obrir un diàleg constructiu entre administracions, 
agents i parts afectades per concertar la millor proposta 

d’ampliació de l’Aeroport” 

El president de PIMEC defensa “prioritzar la cura del medi ambient” i alerta que “no 
podem desaprofitar aquest projecte, ja que suposa una oportunitat per crear riquesa i 
ocupació”. 

Barcelona, 2 de juny de 2021. “Cal obrir un diàleg sincer i constructiu entre les 
administracions públiques, els agents socials i econòmics i la resta de parts 
afectades per assolir els consensos necessaris i concertar la millor proposta 
d’ampliació de l’Aeroport de Barcelona”. Així ho ha dit el president de PIMEC, Antoni 
Cañete, durant l’acte sota el títol “Sí a l’acord d’ampliació de l’aeroport”, que ha tingut 
lloc a Esade i en el qual hi han participat les entitats i agents socioeconòmics 
representatius de l’activitat econòmica i del teixit productiu de la ciutat de Barcelona i del 
conjunt de Catalunya.  

“Ens calen una nova pista i una terminal més gran, però també una duana eficient 
pel transport de càrrega, un control fronterer àgil pels passatgers no comunitaris, 
un hangar de reparació d’aeronaus actiu i, sobretot, una major participació de les 
institucions catalanes en la gestió d’aquesta gran infraestructura”, ha afegit al llarg 
de la seva intervenció.  

Antoni Cañete ha manifestat que “ens trobem davant una gran oportunitat per l’economia 
i el teixit productiu” i ha demanat que la cura del medi ambient sigui una prioritat 
d’actuació, inclosa com un dels objectius dels Fons Next Generation EU i dels Plans  de 
Recuperació. A continuació, ha assegurat que l’ampliació de l’aeroport “ens ha de 
permetre no només generar riquesa i ocupació a curt termini, sinó també atraure 
activitat empresarial i inversions” i ha lamentat que “el nostre territori ha estat 
massa sovint oblidat a l’hora de programar inversions en infraestructures” i que 
“no s’ha executat el què s’havia compromès als Pressupostos de l’Estat”. Per això, ha 
tornat a reclamar “dotar de pressupost les inversions que permetin el creixement i 
la millora de la competitivitat de les infraestructures també d’arreu del territori 
català”, com per exemple l’aeroport de Reus o el de Girona.  

El president de PIMEC considera que ens trobem amb l’oportunitat de desplegar una 
inversió de 1.700 milions d’eros i amb la possibilitat de comptar amb “una 
infraestructura de primer nivell per donar el millor servei durant les properes 
dècades”. En relació a la situació actual derivada de la pandèmia, Antoni Cañete ha 
trobat “legítim” que es posi en dubte la conveniència d’aquesta iniciativa, davant el fet 
que s’han reduït dràsticament el tràfic aeri i les arribades de visitants. En aquest sentit, 
ha afirmat que “haurà de prevaldre el bé comú i els beneficis per a la gran majoria, 
sempre respectant i compensant amb generositat la minoria que en pot sortir 
perjudicada”. Finalment, ha confiat sobre la inversió en la infraestructura física, “que 
l’Estat també hi afegeixi una bona dotació en serveis i activitats complementàries”.  


