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En contra de l'ampliació d'aquestes infraestructures i de la tercera pista a causa de la Ricarda; suprimir vols de curta distància
per tren; i amb aquesta condició es poden ampliar els de llarga distància. En l’actual escenari de crisi social i climàtica, cal
abordar prioritàriament aquestes qüestions i no altres.

El vostre partit defensa o està en contra de l'ampliació de les
infraestructures i capacitats del sistema portuari i aeroportuari
català, en referència a les dades màximes assolides el 2019?

A estudiar, però sense oposició. Qualsevol actuació/inversió ha de fer-se amb base a criteris de rendibilitat socioeconòmica i
ambiental. Les afectacions ambientals poden arribar a fer inviable una inversió.

En contra per raons climàtiques i socioeconòmiques. Cal pensar a decréixer i redimensionar aquestes infraestructures i activitats
sobredimensionades; desmantellament total o parcial sota criteris ecològics i la restauració ambiental de zones afectades.
Eliminar els privilegis fiscals i reforç de la xarxa de transport públic, sobretot la ferroviària de mitja i llarga distància.

En contra de l’ampliació de l’aeroport i dels projectes urbanístics associats, sobretot en context Covid. Menció de la resolució del
Parlament sobre el model aeroportuari català, que aposta per la integració Reus-Girona-BCN. Cal parlar de sostenibilitat, no de
decreixement. Fiscalitat ambiental de l’aviació i preus. PORT: el problema és de sostenibilitat, no de capacitat.

A favor de la reconfiguració de pistes (3a pista de l’aeroport no és viable), la construcció de la ciutat aeroportuària, i la connexió
ferroviària amb aeroports de Reus i Girona. Port i aeroport motors econòmics del país, però la seva activitat ha de ser sostenible
i s’ha de descarbonitzar. Port: electrificació i connexió amb el tren de mercaderies (corredor mediterrani).

No es poden tirar endavant infraestructures que no respectin la regulació ambiental i afectin espais protegits. Aposta pel Hub
aeroportuari del sud de la Mediterrània i la connexió ferroviària amb els aeroports de Reus i Girona. Port: Electrificació.

És compatible lluitar contra el canvi climàtic i garantir el desenvolupament del port i aeroport, que pot implicar l'increment
d'activitat, l'ampliació de les infraestructures i també la millora de les existents. S’ha de descarbonitzar la seva activitat, que és
molt important per a l’economia i el treball.

Sí el 2019, no el 2020. Port i aeroport molt importants per a l'economia del país. Qualsevol infraestructura que es plantegi s'ha de
fer des del punt de vista sostenible des de 2 vessants: l’ambiental i l'econòmic i laboral

No. Aquestes ampliacions són incompatibles amb el problema ambiental més greu que s’enfronta la humanitat i amb la
conservació dels recursos energètics i materials. A més, el port i l’aeroport generen una contaminació d’aire i sonora que afecta
negativament al bé més important de les poblacions veïnes, la salut de les persones.
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NO. Els mateixos fons ho impedeixen. Han de donar compliment als objectius dels fons i anar a la indústria, per fomentar la
descarbonització, i a la mobilitat, per fomentar el transport públic, reduir l'ús del cotxe i fomentar-ne els elèctrics. No podem
perdre l’última oportunitat que ens queda de transformar la nostra economia cap a una de verda.

El vostre partit estarà d'acord a destinar els fons europeus Next
Generation que arribin a Catalunya a l'aviació i el transport
marítim?

SI. Són una gran oportunitat per a transformar l'economia i per a  descarbonitzar els modes de transport. Una part ha d’anar a la
indústria de l'aviació, per fer-la més sostenible, a l’electrificació de ports, a les connexions ferroviàries de mercaderies i  a la
digitalització per augmentar l'eficiència. Són una oportunitat global, i aquests sectors no poden quedar-ne fora.

NO. Aquests sectors no han de descarbonitzar-se sinó decréixer. No podem utilitzar els fons per incentivar un model de transport
altament contaminant; hi ha dubtes sobre la repartició i el control dels fons. Haurien d'orientar-se a polítiques públiques que
millorin la vida de les persones, a la reconversió de la indústria, l'impuls del transport públic i la restauració de la natura.
SI. Els fons europeus són una oportunitat per a la  transformació del  model productiu català i per guanyar resiliència,
productivitat i projecció de futur. Han de servir per descarbonitzar tota la mobilitat, inclosos avions i vaixells. Destaca el model
irracional d’exportacions/importacions ramaderes del porcí i el projecte de l’hidrogen verd i la seva relació amb el sector.

SI. Han de servir per aconseguir fer una reactivació econòmica que ofereixi protecció social i que posi l'agenda verda al centre de
totes les decisions, amb major resiliència i per afrontar l’emergència climàtica. S’han de destinar a fer els aeroports i ports més
sostenibles (Carpeta catalana) amb electrificació dels ports i eines de millora de la gestió dels aeroports.

SI. Els fons han de servir per a la transformació de l'economia amb la digitalització, amb la innovació i amb la sostenibilitat.
Estem a favor que es puguin destinar a infraestructures bàsiques com ports i aeroports. Caldrà fer les inversions perquè el
Prat sigui un hub aeroportuari i en projectes estratègics de Catalunya.

NO. Els fons no s'han de destinar a la gestió o desenvolupament ordinari d'aquestes infraestructures. S'han de destinar a
polítiques socials, a la digitalització de l'economia i dels serveis públics i a lluita contra el canvi climàtic i potenciar el pacte verd
europeu: renovar el parc d'habitatge, la indústria i les, les infraestructures de mobilitat de Catalunya.

SI. Els fons europeus tenen l'objectiu de la reactivació de l'economia en dos vessants: coneixement i digitalització i transició
ecològica. S'han de fer esforços d'inversió en l'aviació i el transport marítim per tal de millorar la seva eficiència i sostenibilitat i es
poden finançar amb els fons projectes de millora en aquests sectors.

NO. Han d’invertir-se en plans de mobilitat sostenibles, energies renovables i en infraestructures que contribueixin a reduir les
emissions (inversió en la infraestructura ferroviària). Els mateixos informes del Tribunal de Comptes Europeu assenyalen que
invertir en aviació i transport marítim suposa molta inversió ineficaç, escassa rendibilitat i és insostenible.
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SI. A favor de reduir els vols i limitar el creixement de creuers. El port i aeroport han de tenir una corresponsabilitat social i
ambiental amb els espais geogràfics immediats. Prioritzar l’electrificació del port, obrir els espais urbans sense especular;
precarietat laboral de l’aeroport. Han de tenir una gestió pública i descentralitzada.

El vostre partit impulsarà un pla de redimensionament del sector
marítim i de l'aviació amb la reducció de vols i rutes marítimes,
especialment respecte al turisme de creuers i els vols de baix cost
al país?

NO. Necessitem posar unes regles que internalitzin els costos ambientals de l'aviació però no amb l'objectiu de reduir el número
de vols, sinó amb l'objectiu de fer aquest planeta més habitable. El ferrocarril és més sostenible i internalitza els costos.

SI.  No es pot créixer indefinidament en un planeta de recursos finits. A  favor de qualsevol pla de redimensionament del sector
marítim i l'aviació i reducció de l’activitat. No hi ha alternatives reals d'energies renovables en el sector del transport aeri i marítim,
la única solució és reduir.

NO. La pandemia ja ha fet la reconversió i la reducció de l’activitat en aquests sectors, ara hem de decidir en quina intensitat
recuperem nivells d'activitats desitjables en aquests sectors. S’ha de regular i fiscalitzar combustibles, posar límits als creuers i
incrementar la tasa turística i acabar amb el low cost.

SI. S’ha d’ordenar l'eventual redimensionament de rutes marítimes i aèries, que passa per impulsar i traspassar rutes al
transport ferroviari. Impuls al  ferrocarril al port (corredor mediterrani) i descarbonitzar-ne l’activitat;  la tecnologia hi juga a
favor. Port i aeroport no son creuers i lowcost, es un pols de dinamització econòmica.

SI. Importància del turisme a l’economia (sector de sectors). En uns anys es recuperarà el dinamisme en vols i creuers, i el
farem sostenible des del punts de vista ambiental, econòmica, social i cultural. Els vaixells ja funcionen amb gas i biogàs, i això
ja redueix les emissions i el seu efecte.

NO. Port: D’acord amb les decisions del Consell d'Administració del Port; obres per allunyar l’activitat de Barcelona
(ferrocarril). Aeroport: ha de ser el gran hub de rutes internacional (que complementi amb Reus i Girona) de Catalunya, no
subordinat a Barajas. Potenciar el transport ferroviari, corredor mediterrani.

NO. En contra de redimensionar per reduir, però sí per fer una xarxa de transport més eficient (mercaderies en tren via el
corredor mediterrani, AVE per a trajectes amb tren i no avió). 200.000 treballadors directes i indirectes gràcies al port i aeroport.
La qualitat de vida de les persones ve a partir del creixement, no del decreixement, que porta a la precarietat.

SI. Però amb la recessió actual, no es poden reduir els llocs de treball actuals en aquests sectors. Cal posar en dubte i
reconsiderar el model econòmic, i cal debatre i posar en marxa mesures amb efecte real en la reducció dels problemes als que
ens enfrontem (alternatives sostenibles, canvi de comportament de la ciutadania, mesures fiscals o justícia social).
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Resposa nul·la. 
Catalunya té un patrimoni natural excepcional, per la qual cosa caldria establir estratègies de planificació harmònica entre la
preservació i protecció del medi, amb els usos ciutadans i econòmics. El pla estratègic del Port preveu l’enllaç del parc agrari del
Llobregat amb la muntanya de Montjuïc amb zones verdes. Les actuacions de l’Aeroport hauran d'anar lligades a un creixement
respectuós amb el nostre entorn.

El vostre partit té previst impulsar l'ampliació de la Xarxa Natura
2000 als àmbits del Delta del Llobregat declarats com a IBA
(Important Bird Area) núm. 140, i, alhora, la reparació dels danys
ambientals i socials causats per les infraestructures del port i
l'aeroport?. 

Pregunta que no va ser tractada en el debat per falta de temps, i es
va demanar als partits respondre per escrit. De moment hem rebut
dues respostes.

SI. El Delta del Llobregat és Reserva Natura, ZEC (Zona Especial Protecció) i ZEPA (Zona d'Especial Protecció d'Aus) i des de fa anys
és una de les zones prioritàries per a incloure en la Xarxa Natura 2000, especialment pel que fa a l'Interès Comunitari mitjançant
la Directiva Comunitària d'Hàbitats i la Directiva d'Aus.
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