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Els veïns demanen l'aeroport de
Sabadell que es converteixi en
heliport
Asseguren que se senten insegurs i pateixen molt soroll pel tràfic aèri

El portaveu de la coordinadora veïnal del Vallès, Jordi Molins. | Albert Segura

L'accident aeri d'aquesta tarda a una benzinera de Badia del Vallès on han perdut la vida els dos
ocupants de l'aparell,
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/21562&passaact=b3e642deef6e3358ee70053812dc
e9ff&renovaportada=1) ha tornat a obrir el debat sobre la inseguretat i el soroll que genera
l'aeroport de Sabadell als veïns de la zona. El portaveu de la coordinadora veïnal del Vallès, Jordi
Molins, ha explicat des del lloc de l'accident que la seva voluntat és traslladar totes les avionetes
a altres aeroports i que el de Sabadell es converteixi en heliport. "A dia d'avui les instal·lacions
de l'aeroport estan rodejades de població, en canvi hi ha aeroports com Igualada o Manresa que
estan en llocs menys poblats", ha manifestat.
Per Molins les dues grans preocupacions són "el fort soroll amb el qual han de conviure els
veïns, sobretot els de Can Gorgs, de Barberà del Vallès", ha apuntat i "la gran inseguretat que
patim". El coordinador veïnal ha recordat que el d'avui no és l'únic accident sinó que ja hi ha
hagut episodis similars en els últims anys
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/21563&passaact=5fc720cac722b240388bc99616804
1ed&renovaportada=1) quan avions s'han estavellat a tocar de superfícies comercials o escoles
bressol. "Vivim en perill", ha afegit Molins qui ha explicat que avui mateix si l'avioneta hagués
caigut a l'altre banda on hi ha una superfície comercial la desgràcia hauria estat molt més gran.
La proposta de convertir l'aeroport en heliport significaria mantenir una sisena part del tràfic actual
i estaria destinat a serveis d'emergència, bobmers, policia i serveis hospitalaris.
https://www.naciodigital.cat/noticia/168508/veins/demanen/aeroport/sabadell/es/converteixi/heliport
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