NOTA DE PREMSA
AMB L’APROVACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE, L’AEROPORT DE SABADELL ES
CONVERTEIX EN EL PRIMER D’EUROPA EN TENIR UNA BENZINERA A CADA CAPÇALERA DE PISTA.

El passat 29 de desembre l’Ajuntament de Sant Quirze va aprovar la instal·lació d’una benzinera al centre
comercial Alcampo i més concretament a la capçalera de la pista 31 de l’aeroport de Sabadell.
En aquest punt l’any 2001 va caure una avioneta amb el resultat d’un mort i l’any 2008 un altre aparell va
trencar els cables elèctrics, deixant sense subministrament tota una zona industrial.
Darrerament estan aterrant aparells reactors que segons els fabricants no poden fer-ho, en una pista de la
llargada de l’aeroport de Sabadell, fet ja denunciat al Defensor del Pueblo fa dos anys, davant la passivitat
mostrada pel director de la instal·lació i l’Agència de Seguretat Aèria.
Caldrà que recordem que aquests tipus d’aparells poden volar amb dipòsits de 1400 kilos de combustible i
a una velocitat màxima de 487 km/hora.
Amb aquesta decisió l’Ajuntament de Sant Quirze i l’Agència de Seguretat Aèria, demostren menysprear no
tant sols la seguretat dels seus veïns, sinó la dels milers d’usuaris d’aquest centre comercial. Tanmateix es
de lamentar el silenci dels usuaris de l’aeroport que tant s’han queixat en altres ocasions.
Han tingut en compte els directius d’aquest centre comercial, el què pensaran els seus clients quan vegin
volar els aparells just sobre la benzinera? Ha planificat l’aeroport o Protecció Civil el que pot passar en cas
d’accident d’un d’aquests aparells a l’Alcampo?
De moment l’Ajuntament de Sant Quirze ven la seguretat de milers de persones per una quantitat
respectable de diners mentre AENA i la Generalitat concedeixen els permisos, ara tant sols resta informar
als clients de l’Alcampo del que els hi ve a sobre.
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