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LaMoncloaprefereix noprorrogar
la negociació sobre l’ampliació del Prat
La titular de Transports demana al Govern que rectifiqui i torni a l’acord del 2 d’agost

JOSEPGISBERT
Barcelona

ElGovern espanyol prefereix no
prorrogar un any la negociació
amblaGeneralitat sobre l’ampli
ació de l’aeroport del Prat, mal
grat la possibilitat que preveu la
mateixa llei que regula el docu
mentderegulacióaeroportuària,
conegutcomaDORA,d’allargar
ne lavigència, tal cominformava
LaVanguardia en l’edició d’ahir.
Aixòés,simésno,elquevaconsi
derar ahir la ministra de Trans
ports, Raquel Sánchez, amb l’ar
gumentqueunapròrroga“gene
raria més inconvenients que
beneficis”.
L’exalcaldessa de Gavà va de

fensar que el Govern espanyol
“fa dos anys que explica” el con
tingutdelprojectedel’ampliació

de l’aeroport del Prat que s’hau
ria d’incloure al DORA 2022
2026, previst que s’aprovi el dia
30, i que, en conseqüència, hi ha
hagut “tempsmés que suficient”
perprendreunadecisió,atèsque
“s’ha pogut saber de primeramà
els efectes” que tindria. Per
aquesta raó va demanar al Go
vern català que rectifiqui el seu
rebuig i “ratifiqui l’acordaquèes
va arribar el 2 d’agost” en la reu
nióqueellamateixa vamantenir
a Madrid amb el vicepresident
JordiPuigneró i el 3desetembre
enlasessiótelemàticadelcomitè
de coordinació aeroportuària de
Catalunya.
Laministra,quevavisitarlafà

brica d’Alstom a Santa Perpètua
de Mogoda, va explicar que el
nou DORA “no només inclou el
projecte del Prat, sinó totes les
inversionsqueafectenelconjunt

teix Govern espanyol podria
allargarlavigènciadeldocument
aeroportuari actual per un ter
mini inferior a un any per mitjà
d’un decret llei. A més a més, en
una negociació política les posi
cionsacostumenasermoltdinà
miques fins que es troba el punt
just de l’acord, i per això encara
ningúnoexcloucappossibilitat.
Per la seva banda, el president

de laGeneralitat,PereAragonès,
es va mostrar contrariat pel fet
que el Govern central afronti
aquest tema a cop de declaraci
onspúbliques, jaque,aparerseu,
“aquesta no és manera de treba
llar”. I va assegurar que ell no
pensa entrar en una “espiral de
declaracions”. “Hem vist com el
Governdel’Estatensnotificavaa
través dels mitjans que suspeni
en el projecte, hem vist detalls
que ja venien predeterminats”,
valamentar,idavanttotplegatva
apostarper intentar encarrilar la
polèmica a partir de contactes
discrets, perquè “això no es pot
resoldre mitjançant declaraci
ons alsmitjansdecomunicació”.
“Si tenen res a dir o a proposar,
que contactin amb el Govern de
Catalunya” o directament amb
ell, vaconcloure.
La via per encarrilar la crisi no

seria,encapcas, latauladediàleg

que en teoria s’ha de reunir
aquesta setmanaaBarcelona.En
aixòsemblaqueestand’acordto
teslesparts,peròaixí i totRaquel
Sánchezvadeixarlaportaoberta
a tractar la qüestió per si de cas.
“No és el fòrum idoni, aquest te
manoésobjectedela tauladedi
àleg, però si es planteja se’n pot
parlar”, va proposar. El Govern
no ho preveu en cap cas, perquè
fa dies quenoes cansade repetir
que és una taula de negociació
política i ahir els socis van tornar
a rebutjar explícitament que
l’afer aparegui en aquesta troba
da. “Hi ha un espai per parlar de
cada cosa”, va advertir la porta
veu d’ERC, Marta Vilalta, men
tre que la de JxCat, Elsa Artadi,
va considerar que seria “el súm
mumdel cinisme”queelGovern
espanyol plantegés la qüestió
precisamenta la tauladediàleg.c

Aragonès aposta per
la discreció i perquè
contactin amb ell
“si tenen res a dir
o a proposar”Laministra Raquel Sánchez va visitar ahir la factoria d’Alstom a Santa Perpètua deMogoda
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El PSC reprèn contactes
ambERC i JxCat per
renovar càrrecs pendents
LUIS B. GARCÍA
Barcelona

Finsaranoméshihahagut“con
verses informals”, però al PSC
asseguren que hi podria haver
reunions avui mateix o al llarg

d’aquesta setmana amb l’objec
tiu d’emprendre la renovació
dels 112 càrrecspúblicsde28or
ganismes que depenen de
l’acordparlamentari.
Els socialistes volen liderar

aquest tema per visibilitzar la
paràlisi que hi ha. Els seus vots

són necessaris per renovar òr
gans de govern com la Corpora
cióCatalanadeMitjansAudiovi
suals (CCMA), i per això la por
taveu del PSC, Alícia Romero, al
juliol va enviar una carta a les
formacions de la Cambra per
instarles a implicars’hi en el
noucurspolític.
Arribat el setembre, el PSC ha

reprèselscontactesperexplorar
un acord que permeti renovar,
entre d’altres, els quatre orga
nismes més representatius
amb direccions caducades des
de fa anys: la CCMA, la Sindi
catura de Greuges, la Sindicatu

radeComptes ielConselldeGa
rantiesEstatutàries.
Ara per ara el PSC no ha fet

més que “posar el tema sobre la
taula”, expliquen, i malgrat que
veuen “bona predisposició” en
la resta de grups, demoment no

han rebut “un contrast” favora
ble que permeti “posar en mar
xa”unanegociació.Amésamés,
els socis del Govern mostren
“agendes diferents”: “ERC vol
dria renovar la CCMA, tot i que
no s’ha mogut, però Junts no té
pressa”, contrasten.
Aracomara“nohihanicalen

daridereunionsninomssobrela
taula”, i alPSCsónconscientsde
la dificultat que comportarà un
acord global, sobretot en el cas
de laCCMA,enquèelsdeSalva
dorIllaposencomacondiciópo
sar en marxa una “refundació”
delsmitjanspúblics catalans.c

Els socialistes obren
“converses informals”
que podrien derivar
en reunions aquesta
setmana

La qüestió catalana

d’aeroports de l’Estat”, i que, a
parer seu, “hauríemde ser capa
ços d’accelerar”. “LaGeneralitat
ha de tenir un posicionament
clarsobresivolonol’ampliació”,
va sentenciar en relació amb les
divergències que sobre aquesta
qüestió mantenen els socis del
Govern català, ERC i JxCat, i
que, segons l’Executiu, són la
causaquelasetmanapassadade
cidís retirar la inversió de 1.700
milions d’euros prevista inicial
mentalDORA20222026.
Que la titular de Transports

prefereixi nohaverdeprorrogar
la negociació no vol dir, en tot
cas,quelamesuraestiguidescar
tada completament, sobretot
quanhihaprecedents–elDORA
20172021s’haviad’aprovarel30
de setembre del 2016 i es va en
darrerir quatre mesos, fins al 27
de gener del 2017– i quan el ma

Calviño recorda
aDíazque

manaSánchez
n Lavicepresidentapri
mera iministrad’Afers
Econòmics iTransforma
cióDigital,NadiaCalvi
ño,vaassenyalarahirque
laposiciódelGovern
espanyol sobre l’amplia
cióde l’aeroportdeBar
celona lamarcaelpresi
dent,PedroSánchez, iva
restar importànciaa la
discrepànciade lavice
presidentasegona imi
nistradeTreball iEcono
miaSocial,YolandaDíaz,
ques’hamostratcontrà
riaalprojecteper l’im
pactemediambiental.
Sobre laposiciódeDíaz,
dePodem,que lasetma
napassadavaescenificar
el seudesacordquanva
visitar l’espainaturalde
laRicarda,queesveuria
afectatper l’ampliació,
Calviñova indicarque
totselsministres tenen
“moltclara” laposiciódel
Governcentral, sibéva
admetreque“hipotha
vermatisosocomentaris
públicsunamicadife
rents”.Així, vadefensar
que laposicióde l’Execu
tiués“coherent” ique
totes les infraestructures
s’handeferamb“ple
respecte”a lanormativa
mediambiental i el “mí
nim”perjudicia l’entorn.
En lamateixa línia, el
ministredeCultura i
Esport,Miquel Iceta,va
lamentarque lavicepre
sidentaDíaznoconsideri
“assenyada iraonable”
l’ampliaciódelPrat, tot i
quevaprecisarqueenun
governdecoalicióhipot
haverpuntsdevistadife
rents.


