
   
 

 

NOTA DE PREMSA 
 
 

SOBRE LA DECLARACIÓ EN DEFENSA DE L’AEROPORT DE SABADELL, PER LA JUNTA DE PORTAVEUS 
D’AQUESTA CIUTAT. 

 
 
Les Federacions d’Associacions de Veïns de Badia del Vallès, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès, en 
relació a la declaració de la Junta de Portaveus del Ajuntament de Sabadell, vol manifestar el següent:  
 

- Lamenten profundament que cap grup municipal de Sabadell hagi tingut la sensibilitat suficient per 
fer cap esment als greus perills i molèsties al que estan sotmesos els habitants de les poblacions 
veïnes al aeròdrom de Sabadell, així com a les greus irregularitats que existeixen pel que fa al 
incompliment de les servituds aeronàutiques i a vols d’aparells que els fabricants recomanen 
operin amb pistes més llargues que les de Sabadell, lo qual posa en greu perill als veïns i operadors.  

- Tornen a intentar vendre’ns, que es una infraestructura estratègica pel país. Un exemple de la 
falsedat d’aquesta afirmació es el polígon de Sant Pau de Riu Sec a on s’havia dit que s’implantaria 
industria de tecnològica punta vinculada a l’aviació. Fins ara només hi ha grans superfícies 
comercials (Leroy Merlin, Ikea, etc.) que no tenen cap relació amb la aviació.  

- Portem molts anys abocant milions i milions d’euros de tots els ciutadans al aeròdrom de Sabadell, 
sense que hagin servit absolutament per res.  

- L’actual crisis econòmica ha posat en evidencia que al nostre país sobren aeroports. No te cap 
sentit que a Espanya hi hagin més aeroports que a Alemanya, país amb una població i activitat 
econòmica molt superior a la nostra.  

- Totes les activitats que es realitzen a l’aeròdrom de Sabadell es podrien realitzar perfectament i 
amb molta més eficiència a qualsevol dels altres aeroports que hi ha a Catalunya i que estan 
absolutament infrautilitzats (Girona, Reus i Lleida, entre d’altres). 

 
- El ciutadans de Sabadell es tindrien que preguntar “de que ens serveix l’aeròdrom?” i per que els 

seus politics prefereixen abocar a fons perdut milions d’euros aquesta instal·lació, dedicada 
principalment a l’esbarjo d’uns quans privilegiats, que subvencionem entre tots,  a l’hora que els 
veïns de Sabadell, com l’immensa majoria dels ciutadans del nostre país, han de patir retallades en 
serveis tant bàsics com la sanitat o l’ensenyament. 

 
- Finalment, les Associacions de Veïns de Badia, Barberà i Sant Quirze del Vallès esperem que els 

grups municipals del nostres respectius municipis donin resposta a la declaració de la Junta de 
Portaveus de Sabadell. 
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