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AEROPORT DE GIRONA

La plataforma d’aparcament d’avions
s’amplia amb 9.000 metres quadrats més
L’estacionament per a les aeronaus a Vilobí passarà a tenir en poc temps un total de dinou places
Josep M. Bartomeu, Vilobi d’Onyar

L’aparcament d’aeronaus de
l’aeropor t de Girona serà ampliat en nou mil metres quadrats
per donar-li més capacitat d’estacionament. Segons ha informat l’Oficina de Premsa d’Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (Aena), un cop finalitzades les obres, «l’aparcament aeroportuari gironí passarà de disset a dinou places».
Aquest aparcament s’està
construint a la zona on hi havia
hagut l’antiga terminal, inaugurada a l’any 1967 i que va ser enderrocada fa pocs mesos per donar pas primerament a l’estacionament de vehicles dels empleats de l’aeropor t i ara a l’aparcament d’avions.
Segons les informacions de
l’oficina de Premsa d’Aena, «el
projecte també té en compte la
realització d’una galeria de serveis que es construirà sota de la
plataforma per facilitar la super visió i manteniment de les
instal·lacions. Les obres han estat adjudicades a l’empresa
Comsa i han començat fa uns
dies, malgrat que no s’ha facilitat el termini exacte de la seva
finalització.
El motiu d’aquesta ampliació
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OBRES D’AMPLIACIÓ. L’aparcament d’avions s’ampliarà en 9.000 metres quadrats més.

de l’aparcament d’aeronaus s’ha
d’anar a buscar en el constant
augment de vols de baix cost de
la companyia Ryanair, la qual té
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en projecte la posada en marxa
de noves rutes, cosa que obligarà a la pernoctació a les instal·lacions de Vilobí d’Onyar

d’alguns avions més.
D’altra banda durant aquests
passats dies s’ha procedit a la remodelació de l’aparcament ges-

tionat per l’entitat benèfica Minusvàlids Física Associats (Mifas), a l’entrada de l’aeroport de
Girona, dins d’uns terrenys cedits pel Cim la Selva que ha estat uns dies inoperatiu per unes
obres de reurbanització del sector. Segons l’alcalde de Vilobí
d’Onyar, Joan Busquets, «s’han
començat les obres per fer-hi un
nou accés i una nova entrada
més ben feta. D’aquí a pocs dies
tot estarà enllestit».
El secretari de Mobilitat de la
Generalitat, Manel Nadal, va explicar fa uns dies que, respecte
a l’aparcament de Mifas, aquest
«fa un anys que la pròrroga
s’havia acabat i ara el que s’està
portant a terme és una remodelació del sector, on ja s’ha posat
a licitació la construcció d’un hotel, amb sala de convencions i
una benzinera».
Tot això entre dins del complex del CIM la Selva, però –segons ha pogut saber Diari de
Girona–, no es descarta que, en
un futur gairebé immediat, i
després de la construcció del giratori que s’ha de fer a la carretera de Vilobí després de l’estiu,
segons Joan Busquets, «puguin
anar-hi noves construccions en
les proximitats».

