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El PP insta crear un protocol per obrir els aeroports
illencs de nit en cas de núvol volcànic
La formació política ha registrat una moció en el Senat que es fa ressò dels
perjudicis dels passats tancaments en els aeroports balears i canaris

07/06/2010

El PP ha registrat una moció en el Senat per la qual s'insta al Govern central a elaborar un
protocol especial d'obertura nocturna en casos excepcionals per als aeroports de l'arxipèlag
canari i balear quan aquests hagin romàs tancats com a conseqüència dels problemes
ocasionats pel núvol volcànic o qualsevol altra situació d'emergència. La iniciativa
parlamentària s'ha presentat per al seu debat en la Comissió de Foment de la Cambra Alta i
indica, a més, que l'esmentat protocol es faci amb el consens de les companyies aèries. En el
cas de les Balears, aquesta mesura està pensada per a l'aeroport de Menorca, segons ha
explicat el senador del PP Joan Huguet.
La moció explica que investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques exposen
que no hi ha dades que indiquin el final de l'erupció de cendra per part del volcà islandès
Eyjafjalla, per la qual cosa poden continuar els "efectes negatius" sobre l'espai aeri, "encara
que amb impacte desigual al llarg del temps en funció de l'aportament del magma, la intensitat
explosiva i les condicions meteorològiques". A més, el PP recorda que tampoc no es pot
determinar el moviment de l'esmentat núvol i apunta a casos com el de les Canàries, que
compta amb vuit aeroports dels quals sis tanquen a la nit. "Pel que en cas que millorin les
circumstàncies per volar, no és possible fer-lo pel tancament nocturn", apunten els 'populars' en
la seva iniciativa parlamentària.
En l'exposició de motius, la moció del PP es fa eco de les conseqüències econòmiques pel
tancament de l'espai aeri a causa del núvol volcànic. Sobre això, s'indica que la primera
incidència va obligar a cancel·lar més de 100.000 vols i va deixar a terra més de 10 milions de
turistes, segons les dades de l'UE. El PP també fa menció a les pèrdues econòmiques l'93ril
oscil·len entre els 1.500 i 2.500 milions d'euros en les empreses comunitàries mentre que a
Espanya s'ha valorat per part d'Exceltur pèrdues properes als 252 milions d'euros per al sector
turístic i 48 milions per a l'aeronàutic. D'altra banda, es recorda que l'11 de maig el núvol
volcànic va generar la cancel·lació de 1.100 vols i el tancament de fins 20 aeroports espanyols
durant algunes hores, inclosos els de les Canàries i les Balears.

