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Grup Parlamentari Esquerra Republicana

Benvolgut Josep Antoni,

m’adreço a tu perquè n’estic segur que ets conscient i comparteixes que el caos viscut 
el passat 28 de juliol a l’aeroport de El Prat ha deixat sota mínims la imatge i el prestigi 
de Catalunya al món. Però el que encara és més greu: ha afectat directament la il·lusió 
i el benestar de milers dels nostres ciutadans que pretenien emprendre les 
merescudes vacances d’estiu.

Saps prou bé que en aquests dos anys i mig que portem de legislatura a Madrid, 
Esquerra ha reclamat sempre la necessitat del traspàs de la gestió dels ports i 
aeroports a la Generalitat. Una necessitat vital per a l’impuls de la nostra economia i 
per la projecció exterior de Catalunya. Hem explicat per activa i per passiva a Madrid 
que el traspàs no és un caprici sinó una necessitat. Els fets del que m’atreviria a 
qualificar de divendres negre a El Prat no fan més que donar-nos la raó.

Convergència i Unió també es va sumar a aquesta reivindicació durant el debat de 
l’Estatut i recordo especialment aquella reunió del 19 de gener on conjuntament vam 
fer pinya fins que el portaveu socialista, Alfredo Pérez Rubalbacaba, va arribar a 
comprometre’s a que hi hauria el traspàs dels ports i aeroports d’interès general, 
l’aeroport de El Prat i els ports de Barcelona i Tarragona mitjançant la via de l’article 
150.2 de la Constitució espanyola. Dos dies després recordaràs prou bé que el teu 
company de federació, Artur Mas, tancava un pacte a Moncloa amb Zapatero en què la 
qüestió del traspàs de El Prat i els trens de rodalies quedava penjat -sense resoldre- en 
el nou Estatut.

Ja fa uns dies, concretament el passat 22 de juny, volia fer-te la mateixa proposta 
després que aquell dia la ministra de Foment arribés a afirmar que no es transferiria a 
la Generalitat cap aeroport d’interès general. Però els fets del 28 de juliol a El Prat són 
la gota que han fet vessar el got i crec que la qüestió és d’interès nacional i no pot 
esperar més.

Com a President del Grup parlamentari d’Esquerra Republicana al Congrés crec que 
tots plegats hauríem de reflexionar i deixar de banda els interessos partidistes per 
donar prioritat una qüestió de país com és aconseguir la transferència de El Prat a la 
Generalitat. És per això que et demano que parlem i unim esforços en aquesta qüestió. 
La gent que confia en CiU i Esquerra i la ciutadania en general segur que ho agrairan. 
En els pròxims mesos, m’atreviria a dir que setmanes, tenim al davant negociacions 
tan importants a Madrid com són els Pressupostos Generals de l’Estat. Unim esforços i 
reclamem a l’Executiu espanyol que es comprometi en ferm i per escrit a que el Govern 
de Catalunya tindrà la capacitat de gestionar tots els seus ports i aeroports. 

Sàpigues que la nostra predisposició a parlar-ne per sumar complicitats és total.

Tot desitjant que acabis de gaudir d’aquests dies de vacances, rep una cordial 
salutació,

Joan Puigcercós i Boixassa
President Grup parlamentari d’Esquerra al Congrés

 


