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Miquel Arisa ofereix Centelles per
liderar el projecte de l'aeroport a
l'Alt Congost
Â
Jets privats i avions petits Els grans empresaris d'Osona volen que la comarca aculli l'aeroport
previst per la Generalitat a les comarques interiors de Catalunya destinat a jets privats i avions
petits. Un dels municipis que s'havia especulat que tenia la pretensiÃ³ d'acollir-lo havia estat
Centelles.
Ara, l'alcalde de la poblaciÃ³, Miquel Arisa (PSC), ha posat les cartes sobre la taula i ha publicat
un article al web municipal on argumenta que, tot i que el poble no necessita l'aeroport, sÃ- que tÃ©
la capacitat de liderar un projecte d'aquestes caracterÃ-stiques. L'aeroport, com el mateix alcalde
reconeix, s'hauria d'ubicar en un municipi de l'Alt Congost, ja que Centelles ha quedat descartat
perquÃ¨ no compleix els requisits necessaris.
Un valor afegit a l'economia local â€œEl projecte ha de revertir en positiu en el municipi i en el
territori perquÃ¨, paralâ€¢lelament a les necessitats prÃ²pies d'un aeroport, es necessita
complementar-se d'altres serveis com una escola de vol, una escola de mecÃ nics i tallers
adequats per al manteniment dels avions que, no nomÃ©s generen ocupaciÃ³, sinÃ³ que sÃ³n un
element important per contribuir a continuar diversificant la nostra activitat industrial i generar
valor afegit al pobleâ€•, diu Arisa a l'article. El tema ha donat peu a uns animats debats al FÃ²rum
d'osona.com.
- L'aeroport arriba al ple del Consell Comarcal (/?seccio=noticies&accio=veure&id=8545)
- ERC presenta campanya a BalenyÃ /?seccio=noticies&accio=veure&id=8399)
(
- ERC arrenca l'oposiciÃ³ a l'aeroport (/?seccio=noticies&accio=veure&id=8079)
- Debat obert organitzat per CiU de Centelles (/?seccio=noticies&accio=veure&id=7983)
- ERC de BalenyÃ demana informaciÃ³/?seccio=noticies&accio=veure&id=7902)
(
- Oriol GuixÃ confirma el projecte de BalenyÃ (vÃ-deo)
(/?seccio=noticies&accio=veure&id=7814) - Llegir l'article de Miquel Arisa
(http://www.centelles.cat/aeroportcentelles.htm)
- El Consell Comarcal es desmarca de la proposta
(/?seccio=noticies&accio=veure&id=7675) - MÃ©s informaciÃ³ sobre el tema
(/?seccio=noticies&accio=veure&id=7519) - Anar al FÃ²rum â€œAvions a la planaâ€•
(/?seccio=forum&accio=veure&id=6982) - Anar al FÃ²rum â€œAeroports a la planaâ€•
(/?seccio=forum&accio=veure&id=6562)
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