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Tercera jornada de vaga dels
vigilants de seguretat de l'aeroport
del Prat sense incidències
Tot i l'elevada afluència, els passatgers només s'han d'esperar uns deu minuts
abans de passar els controls de seguretat

Cues a la terminal 1, aquest diumenge | ACN

Tercera jornada de vaga dels vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat sense incidències
Tot i l'elevada afluència, els passatgers s'han d'esperar uns deu minuts abans de passar els
controls de seguretat
ACN El Prat de Llobregat .La tercera jornada de vaga indefinida dels vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona-El
Prat transcorre sense cap incidència per als passatgers. Com és habitual en aquests mesos
d'estiu, la terminal 1 registra aquest diumenge una elevada afluència de viatgers, que s'han
d'esperar uns deu minuts, o menys, abans de passar els controls de seguretat, després de
caminar fent ziga-zagues per les cintes habilitades perquè les cues avancin amb fluïdesa.
El comitè de vaga atribueix el poc impacte fins ara de la protesta als serveis mínims del 90% i en
les darreres hores ha denunciat "pressions" i una "vigilància" extraordinària en els llocs de treball.
També ha demanat la implicació dels partits
(https://www.naciodigital.cat/noticia/185580/vigilants/aeroport/prat/reclamen/implicacio/partits/reso
ldre/conflicte) per solucionar el conflicte. S'espera que passin per l'aeroport uns 180.000
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passatgers en un miler de vols, entre sortides i arribades, aquest diumenge.
Els passatgers s'esperen entre 10 o 15 minuts de mitjana abans de passar els controls de
seguretat de la terminal 1 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat aquest diumenge. En algun moment
de la jornada, s'ha registrat algun pic de més de 20 minuts d'espera, però ha estat puntual.
Els viatgers continuen arribant amb hores d'antelació, però, després de dues jornades de vaga
sense pràcticament incidències, ja no avancen tant el desplaçament a l'aeroport, com ho van fer
sobretot divendres. "Venim de Lleida i normalment ja sortim amb temps perquè no sabem com
estarà la carretera. Aquesta vegada potser hem sortit una hora abans del que ho hauríem fet si no
hi hagués la vaga", ha explicat Clara, passatgera que ja es trobava a l'aeroport a les 9 del matí
per agafar un vol que sortia cap a Munic a la 1 del migdia.
Una situació similar és la del Marc, de Tona (Osona), que ja es trobava al Prat cap a quarts de 10
del matí per dirigir-se cap a l'Habana amb un primer vol amb sortida a dos quarts de 2 del migdia
(escala a Madrid). "Hi ha bastant moviment, però suposo que és el tràfic de l'aeroport un mes
d'agost. Aquí està bastant tranquil", ha assenyalat mirant cap a les cintes que recorreria abans de
passar els controls de seguretat i ja pensar només en Cuba.
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