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Introducció: 

  Davant del valor que representa l’aeroport com a eina 

de desenvolupament econòmic de Girona i les seves 

institucions, a iniciativa dels membres del GiG, i 

conjuntament amb els sindicats UGT i CCOO i la 

Universitat de Girona, s’acorda organitzar un acte que 

doni visibilitat a la reclamació de la societat civil 

gironina de gestionar el seu aeroport de forma més 

propera al territori. 

  L’acte es concreta entre els presidents de cadascuna 

de les institucions i es desenvolupa en diverses reunions 

tècniques. 

  Es decideix convidar a dos ponents experts en la 

matèria aeroportuària i la gestió com son els Srs. Germà 

Bel i Joaquim Coello. 

  Com a conductor de l’acte i qualificat opinador, es 

demana la seva participació al periodista gironí Sr. 

Antoni Puigverd, que també va llegir el manifest 

conjunt. 

  S’acorda que el Sr. Domènec Espadalé, en 

representació de les diferents entitats obrirà l’acte i 

explicarà els objectius de la sessió. 

  Finalment es conclou redactar un manifest que 

identifiqui les idees principals i doni veu de forma 

unificada a la reclamació d’un canvi en el sistema 

actual de gestió aeroportuària. 

  L’acte serà obert a totes aquelles entitats de la societat 

civil del territori que desitgin adherir-se. 

  S’estableix organitzar una roda de premsa a la Cambra 

de Comerç de Girona dos dies abans per fer arribar la 

informació de l’acte a tots els gironins. 
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Roda de Premsa (2 de maig) 

La roda de premsa va comptar amb la presència de tots els representants de cadascuna de les entitats 

convocants de l’acte del dia 4 i va ser seguida per una àmplia representació dels mitjans de comunicació 

catalans de ràdio, televisió i premsa escrita. 

  

Acte del 4 de maig. Participants, confirmats i assistents 

Amb una previsió de més de 300 confirmats, s’organitza l’acte a la sala de Cambra de l’Auditori de Girona. 

Finalment es comptabilitzen prop de 400 persones assistents. 

Aquest fet dóna una bona mostra de l’interès que suscita aquest tema dins la societat gironina i el poder 

de convocatòria de les diferents entitats organitzadores. 
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Adhesions 

Abans, durant i després de l’acte s’han anat succeint les adhesions al manifest, sumant un nombre de 82 

entitats al tancament d’aquest dossier. Les entitats interessades poden continuar enviant la seva adhesió 

mitjançant un formulari preparat a la web: www.cambragirona.cat)

Agrupació de Comerciants de Girona Centre Eix Comercial 

Agrupació Empresarial de la Cerdanya 

Arts Gràfiques Cantalozella, SA 

Asociación de Transitarios Internacionales de Girona 

Associació Agrària de Joves Agricultors 

Associació Autònoma d’Empresaris de la Fusta de les Comarques 

Gironines 

Associació Catalana d’Activitats Marítimes 

Associació Catalana d’Agències de Viatges 

Associació Catalana d’Innovació del Sector Porcí 

Associació d’Empresaris del Comerç de Productes Agropecuaris 

Associació d’Empresaris del Pla de l’Estany 

Associació d’Empresaris Surers de Catalunya 

Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona 

Associació d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona 

Associació d’Entitats de Salut de les Comarques Gironines 

Associació d’Indústries Tèxtils de les Comarques Gironines 

Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances de la Província de 

Girona 

Associació de Centrals Hortofrutícoles 

Associació de Centres Privats d’Ensenyament de Llengües 

Associació de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions 

Associació de Comerç i Turisme Sant Hilari Sacalm 

Associació de Comerciants de Begur 

Associació de Comerciants de Calonge 

Associació de Comerciants de Palafrugell 

Associació de Comerciants de Roses 

Associació de Comerciants de Sant Antoni de Calonge 

Associació de Fotògrafs Professionals de Girona 

Associació de Pèrits d’Assegurances i Comissaris d’Avaries 

Associació de Terrissaires i Ceramistes de les Comarques Gironines 

Associació de Viveristes de Girona 

Associació d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya 

Associació Empresarial de Transports Públics per Carretera de la 

Província de Girona 

Associació Girona Centre Logístic 

Associació Gironina d’Empreses de Neteja 

Associació Gironina Farmacèutica Empresarial 

Associació Independent de Joves Empresaris del Ripollès 

Associació per a la promoció i la qualitat del comerç de Sant Antoni 

de Calonge 

Associació per al Foment Empresarial del Comerç i Turisme de 

Palamós 

Associació per la Promoció i Desenvolupament de les Comarques 

Gironines 

Associació Transpirinenca 

Associació Turisme Garrotxa 

Cambra de la Propietat Urbana de Girona 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de 

Guíxols 

Casa Marcial 

Centre Comercial Espai Gironès 

Col·legi d’Administradors de Finques 

Col·legi d’Advocats de Figueres 

Col·legi d’Advocats de Girona 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona 

Col·legi d’Economistes de Catalunya. Seu territorial de Girona 

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 

Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits Agrícoles de Catalunya 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona 

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 

Col·legi de Farmacèutics de Girona 

Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona 

Col·legi de Periodistes de Catalunya. Demarcació de Girona 

Col·legi de Procuradors de Girona 

Col·legi de Veterinaris de Girona 

Col·legi d'Enginyers Industrials de Girona 

    Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona 

    Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona 

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Delegació 

de Girona 

Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona. Delegació 

Provincial de Girona 

Col·legi Oficial de Metges de Girona 

Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona 

Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Girona 

Comissions Obreres 

Comptestany, SLU 

Confederació de Comerç de Catalunya 

El Punt Diari 

Federació Altempordanesa d’Empresaris 

Federació Catalana d’Indústries de la Carn 

Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona 

Federació de Comerç de la Selva 

Federació del Comerç de La Bisbal d’Empordà 

Federació Patronal Metal·lúrgica de la Província de Girona 

Federació Provincial d’Hostaleria de Girona 

Fòrum Carlemany 

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació 

Gremi d’Arts Gràfiques de les Comarques Gironines 

Gremi d’Instal·ladors de Girona 

Gremi d'Àrids de Catalunya 

Gremi de Jardineria de Catalunya 

Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona 

IGP Poma de Girona 

Illa Espais, SL 

Incatis, SL 

Kayak del Ter 

Melià Golf Vichy Catalan 

Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

Miquel Avícola, SA 

NH Girona 

Òmnium Cultural 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

Plural Comunicació 

Ribisistemes 

Scata, SL 

Scatadisseny, SL 

Stein, SL 

Tornasol Aventura 

Turisme Rural Girona 

Turisme Rural La Selva 

Unió d’Empresaris de la Construcció 

Unió de Botiguers de Ripoll 

Unió General de Treballadors 

Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa 

Unió Intersectorial Empresarial de la Selva 

Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès 

Universitat de Girona 

           I més de cent empreses i particulars 
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Manifest 

Dies abans de l’acte la Cambra de Comerç de Girona va redactar una primera versió del document amb 

aportacions dels ponents i el vist-i-plau de totes les entitats organitzadores. 

Consta de 4 punts, 3 d’introductoris i 1 de conclusió, on es reclama a les administracions central i 

autonòmica i de forma general on i com la societat civil gironina vol intervenir en la gestió futura de 

l’aeroport Girona-Costa Brava. 

El manifest es va llegir en finalitzar l’acte i es va lliurar posteriorment a tots els mitjans de comunicació. 

Manifest 04 de maig de 2011 

Acte “Aeroport de Girona: gestió des del territori” 

 

1. Un territori que vol estar connectat al món ha de comptar amb una eficient infraestructura aeroportuària 

al seu servei. 

 

 En un país com el nostre, i per la demarcació de Girona, és clau oferir una mobilitat eficient de 

transport aeri amb connectivitat internacional, tant per a les persones com per a les 

mercaderies. 

 

 El nostre turisme, les nostres empreses i la societat gironina en general volen estar connectats al 

món i ajudar a posicionar Catalunya als mercats exteriors. 

 

 En aquests moments de dificultats econòmiques, cal ser més proactius i generar noves sinèrgies 

amb l’aeroport per tal que promogui la creació de noves empreses i llocs de treball, que faciliti 

tant l’intercanvi de coneixement com la recerca, el desenvolupament i la innovació del sector 

empresarial català. 

 

 Les administracions i les institucions gironines s’han esforçat des del primer moment promovent, 

invertint recursos i fent costat al creixement continu de l’activitat del seu aeroport, una 

implicació poc habitual quan no s’hi té cap participació en la gestió. 

Volem que l’aeroport formi part de la nostra estratègia de futur i volem formar part del seu 

desenvolupament. 

 

2. Celebrem que el govern de l’Estat, finalment, hagi decidit reformar el sector aeroportuari de l’Estat 

espanyol (excepte Navegació Aèria), tot i que el model que planteja Aena no respon a les necessitats 

dels territoris que serveix.  

 

 Dels 47 aeroports de la xarxa Aena, l’Aeroport de Girona es troba entre els 10 primers en volum 

de passatgers i és un dels pocs que dóna beneficis (amb uns guanys abans d’impostos de 14’5 

M€  en l’exercici del 2010, després d’haver pagat les amortitzacions d’obres per valor de 7 M€). 

Ja ha demostrat que pot ser rendible. 

 

 Amb l’excepció del Control de la Navegació Aèria, que ha de seguir sent d’àmbit estatal, i en el 

futur, d’àmbit europeu per millorar l’eficàcia del espai aeri, la reforma del model aeroportuari no 

sembla contemplar una gestió propera al territori, tal com succeeix en totes les ciutats 

equiparables de  l’hemisferi nord per mercat aeri i estructura. 

 

 Des de Catalunya, desitgem intervenir i tenir el control d’actuació i gestió dels tràfics des de les 

nostres administracions i institucions (Administracions locals, Generalitat, Cambres de Comerç, 

etcètera). Una de les fórmules podria ser el “Consorci Públic”, reconeguda com una eina de 

gestió eficient a Catalunya. 
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 D’altra banda, la gestió operativa del dia a dia de l’aeroport  podrà ser decidida utilitzant 

formules contrastades a nivell internacional per una concessió en concurs públic i per temps 

limitat . 

 

Els aeroports i els seus territoris han d’anar plegats per competir a nivell internacional. Girona s’ha 

guanyat el dret de reclamar la gestió del seu aeroport. 

 

3. Girona ha donat un pas endavant i ha demostrat que pot concentrar un elevat nombre de vols a 

destinacions internacionals, situant-se com una nova porta d’entrada a Catalunya. 

 

 La indústria del transport aeri és un sector molt competitiu i canviant que, com en qualsevol altre 

sector, actua mirant el seu compte de resultats. 

 

 En tant que els clients dels aeroports són les companyies aèries, cal que els facilitem les 

operacions i les ajudem a que facin negoci per tal que s’hi estableixin de forma estable. Cal 

entendre les seves necessitats i alhora defensar una oferta diversificada que doni resposta a 

l’interès del territori. 

 

 Una gestió propera al territori és la clau perquè es tinguin en compte els factors d’interès 

estratègic i el creixement que tots volem. 

 

 Cal sortir al món i promoure els nostres aeroports, la nostra connectivitat i les nostres capacitats 

sense cap limitació, tal com fan la resta d’aeroports internacionals que apliquen el màrqueting 

aeroportuari per captar noves companyies aèries, rutes i destinacions. 

Qui millor que el territori per defensar els seus propis interessos i ocupar-se de negociar de 

manera eficient i competitiva? 

 

4. L’Aeroport de Girona ha de ser considerat un aeroport singular, competitiu i obert a nivell internacional, 

on s’hi desenvolupin activitats diversificades que donin riquesa i serveixin a la seva àrea d’influència. En 

conseqüència: 

 

a. Donem suport al traspàs al govern de la Generalitat de les competències aeroportuàries, amb 

participació de les administracions locals i les Cambres de Comerç. En aquest context, les noves 

autoritats responsables hauran de prendre les decisions més adequades per millorar l'eficiència 

en la gestió del aeroport, en particular mitjançant la combinació que es consideri més 

adequada entre els sectors públics i privats en l'empresa gestora de l'aeroport.   

 

b. Reclamem la capacitat per prendre des del territori les decisions estratègiques de l’Aeroport i en 

general, en totes les àrees i activitats de la seva explotació, amb l’excepció de la Navegació 

Aèria. 

 

c. Sol·licitem el traspàs de competències per poder planificar i executar la política comercial i de 

màrqueting de l’Aeroport de Girona d’una manera autònoma i eficient. 

 

d. Requerim la capacitat per fixar taxes i incentius per a la captació de noves rutes i companyies 

aèries, així com gestionar-ne les negociacions i participar en la concessió de permisos de vols 

(slots). 

 

e. Volem decidir el disseny i la planificació de les infraestructures que ajudin a desenvolupar 

l’aeroport del futur. 

El món empresarial, sindical, social i acadèmic de Girona s’han unit per reclamar el traspàs de 

l’Aeroport de Girona en benefici d’una gestió més propera al territori. 
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Imatges de l’acte 
 

Reunió prèvia de coordinació de les entitats convocants i els ponents: 
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Instantànies de l’acte. 
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Annex: Resum de Premsa 

 

 

 

 


