Societat | Joan Obiols | Actualitzat el 07/09/2021 a les 12:10

Un conjunt de marxes confluiran a
Barcelona el 19 de setembre contra
l'ampliació del Prat
El carrer Tarragona és el punt central de la concentració que es divideix en tres
blocs: justícia climàtica i ambiental, vides dignes i defensa del territori

Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat | Edu Bayer

Diferents marxes d'arreu del país confluiran el pròxim diumenge 19 de setembre a les 12 del
migdia al carrer Tarragona de Barcelona. La plataforma Zero Port i la Xarxa per la Justícia
Climàtica han convocat una protesta "massiva" contra l'ampliació de l'aeroport del Prat sota el
lema "en lluita pel clima, la salut i la vida". La protesta exigirà l'aturada definitiva del creixement de
les instal·lacions aeroportuàries de Catalunya i agruparà 300 organitzacions i moviments socials
d'arreu del país.
María García, membre de Zero Port, ha demanat "la màxima mobilització de tots els sectors de la
societat, inclosos els partits" per denunciar "aquests governs que, d'esquena a la ciutadania,
tornen a presentar un projecte especulatiu en funció d'interessos de grans capitals". La mobilització
serà en un format estàtic i tindrà com a punt central un escenari a l'Avinguda Tarragona, des d'on es
faran diversos parlaments i actuacions musicals. El conjunt de la manifestació es dividirà en tres
blocs reivindicatius: justícia climàtica i ambiental, vides dignes i defensa del territori.
També hi haurà columnes que sortiran a primera hora del matí des de diferents punts del país, on
participaran la pagesia i organitzacions ecologistes. Es preveuen marxes des del Delta,
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Tarragona, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i Oriental i Osona. També hi haurà
organitzacions en representació de les Illes i Saragossa. Simultàniament, hi haurà mobilitzacions a
Palma i Madrid.

? EL #19S (https://twitter.com/hashtag/19S?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) OMPLIM ELS
CARRERS! Ens trobem a les 12 hores al c/ Tarragona (entre pl. Espanya i pl. Països Catalans??
Diem AMPLIACIONS AEROPORTS? NO, GRÀCIES! En lluita pel clima, la salut i la vida
#MenysAvionsMésVida
(https://twitter.com/hashtag/MenysAvionsM%C3%A9sVida?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ??
pic.twitter.com/lWrsy64NiE (https://t.co/lWrsy64NiE)
? zeroport (@zeroportbcn) August 30, 2021
(https://twitter.com/zeroportbcn/status/1432251807447801856?ref_src=twsrc%5Etfw)
La plataforma ha presentat un manifest amb les 5 demandes principals de la mobilització del
pròxim 19 de setembre: l'aturada definitiva del creixement del port i l'aeroport, la posada en marxa
d'un pla de redimensionament d'AENA, l'execució de les compensacions pendents per les
anteriors ampliacions del Prat i del port, l'impuls de polítiques de sobirania alimentària i inversions
al parc agrari del Baix Llobregat, així com la promoció de polítiques per transformar l'actual model
econòmic "injust i especulatiu".
Des de l'organització insisteixen que el debat dels impactes de l'ampliació va més enllà de La
Ricarda. Posen sobre la taula temes com la crisi climàtica, les conseqüències sobre el Delta del
Llobregat, l'agreujament del model turístic i l'interès general. Els detalls de les reivindicacions i
el funcionament de la mobilització es poden consultar en la pàgina web
(http://www.ampliacionsno.cat/) que la plataforma ha posat a disposició de la ciutadania.
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