o
de Vilobí:

reconvertir-se
per aixecar
M

T3

En un moment que la crisi del turisme ha fet
que el nombre de vols de Taeroport
Girona-Costa Brava s'hagi reduít gairebé
en un vint per cent respecte
deis mateixos mesos de Tany passat,
raerórom de Vilobí
cerca solucions desesperades
per trencar el cicle que el condennna a ser
una instal.lacio de temporada,
on es treballa molt a Testiu
i a l'hivern s'ha de tancar:
L'éxit del vol Girona-París,
i les noves perspectives
que s'obren amb el Mercat ünic
i la liberalització del tráfic aeri,
poden ajudar a la reconversió
i a qué l'aeroport de Vilobí aixequi,
definitivament, el vol.

Pau Lanao / Carme Vinyoles / Miquel Torns
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reball a marxes forgades
a l'estiu, infrautilització a
l'hivern, intent de potenciació, reconversió. Les
paraules s'han repetit
any darrera any i podrien
ser la crónica d'un desp r o p ó s i t , pero tan sois
son la síntesi telegráfi- :••
ca de la historia i l'existéncia de ;
l'aeroport Girona-Costa Brava.

tres quadrats, a mes d'estar dotades
amb el material adequat, teñen capacitat per rebre quatre milions de
passatgers l'any. La xifra no s'ha
complert, ni de liuny: el 1973. el
nombre de passatgers va ser de
1.100.000, en tant que l'any passat
— 1 9 8 9 — tan sois n ' a r r i b a r e n

acotada per la temporada d'esbarjo,
o sigui, redu'ída ais mesos d'abril a
octubre, l'aeroport de Girona. podría
remuntar el vol si. com diu el seu
actual director. Manuel José Ruiz
Doménec. s'aconsegueix establir-hi
un tránsit comercial. «Es tractaría de
fer que Taeroport actúes com el que
-- en realítat és, o sigui, el segon de
Catalunya i servís per descongestionar les instal.lacions del Prat».

Les paraules de Ruiz no son
noves. Des de l'obertura de les
instal.lacions, els responsables
del seu funcionament, les institucions gironines, en especial la Diputado i la Cambra de Comerg, i
diverses c o m p a n y i e s aéries,
s'han esfor^at per re!lant;:ar una
de les instal.lacions mes modernes i segures de l'Estat espanyol
que, paradoxalment, a l'hivern
pateix un baix index d'utilització.
Les formules emprades, des de la
instaurado i subvencionament
Pie a l'estiu, buit a l'hivern
d'un
vol regular amb la capital de
G I R O N A COSTA BRAVA
l'Estat, els intensos contactes manInaugurat el primer d'abril de 616.751. 1 sempre ha estat subjecte tinguts amb el ministeri de Transl'any 1967 després d'una inversió a les puges i baixes del turisme i a la ports i Comunicacions per transforque en a q u e l l m o m e n t puja a
disposició deis «tour operators», somar el camp de Viiobí en alternatiu
3 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 pessetes, el c a m p
bretot anglesos, per fer aterrar els
al del Prat de Llobregat, o l'intent de
d'aterratge disposa d'una pista Itarseus xárters a Viiobí.
convertir-lo en seu de fires i mercats
ga de 2.400 metres amb una capaSobresaturat a l'estiu, infrautilitfins ara no han estat sino pagines
citat per a 20 avions a Changar, i les zat a l'hivern, depenent totalment
d'un mateix Ilibre titulat fracás.
seves instal.lacions de 25.000 medel turisme, amb la máxima activitat

Mascut de la pressió deis em- .
presaris turistics i deis grups in- ,
dustrials de les nostres comarques, raeródrom de Vllobi jugá
un important paper en la consolidació de les marines de la Selva i
i'Empordá com a potencia turística mundial. El fet, pero, marca
la vida i l'existéncia d'una infrastructura que fins ara mai no ha
pogut superar la síndrome esta- :,
cional.
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Cln canvi: el vol Girona-París

Manuel José
Ruiz Doménec,
actual director
del camp
de Vilobí

Darrerament, pero, quan tan
sois manquen tres anys per a la liberalització del transport aeri, la sit u a d o ha canviat. Des del m e s
d'abril, la companyía nord-catalana Europe Aero Service ha iniciat
un vol regular Girona-París. La
nova ruta ha obert expectatives. A
l'hlvern, ha servil per reactivar la
inFrastruclura fins ara limitada a
rebre vois xárter les temporades
d'estiu, i ha animat altres possibles
clients com les institucions que
pretenen reinstaurar el desaparegut vol Girona-Madrid, o tres companyies internacionals.
En una temporada com la passada en qué el nombre de vols xárters es va reduir en un 20% respecte a l'any passat, el vol GironaParís semblava haver trencat amb
el voluntarisme d'iniciatives anteriors. La companyia nord-catalana
Europe-Aero-Service no s'aventurá
a unir Girona amb la capital francesa fins que no tingué conciós un
acurat estudi de mercat, en el quai
es demostrava que els resultats
podien ser satisfactoris, ja que
cada any eren 25.000 els gironins
que agafaven l'avió a Perpinyá.
El bon sentit comercial d'un ex-

M LLÜITA PER SER EL SEGON
Eldia 1 d'abríldel 1982 fou qualificat d'htstóric per la
premsa gironina. El motíu era la represa del uol Girona-Madrid. Finalment, i després de moltes gestions, cent deu passatgers entre polltics, autoritats i periodlstes,
ompliren el vol 527 que inauguraua el seruei. La fasta, que comptá amb l'assisténcia
de noms tan relteuants com eís aleshores
president de la Diputado Arcadi Calzada,
director general de Turisme de la Generalitat
Ramón Bagó, president de la Cambra de
Comerí: de Girona Josep Maria Ginés, president del Patronal de Turisme Josep Ensesa, tingué tots els
ingredients necessarís, des de la presencia d'una tuna. /íns
a la üisita a Tierno Gabán, perqué el uol tantes uegades de26

sitjat es conuertis en una realitat consislent.
A Madrid, el propósit era clan posar el primer grao per Lreure l'aeroport de Vilobí de la parada hioernal ¡ portar-lo a
aconseguir un mouiment aeri d'acord
amb les seoes posslbUilats reals. En
aquell moment les instal.lacions de
Vilobí eren les faoorites deis xárters,
pero mal nos'hauia considerat com
una alternativa al Prat. Dos mesos
mes tard. a final dejuny, el uol regular a Madrid, el uaUell insignia que
hauia d'iniciar el rellancament de l'aeródrom glroní, estaua
tocat de mort. La baixa ocupado i les denuncies deb pocs
passatgers adduint irregularitats i poca seriositat conuerti-
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aviador de les Forces Aéries de la
Fran{;:a Lliure, Georges Masurel,
president i creador d'Europe Aero
Service, permetia ais viatgers sortir
de la porta de casa a Girona i arribar al c e n t r e de París en d u e s
hores i mitja. El fet que el trajéete
es cobrís amb un aparell Boeing
737 de 130 places distribuTdes en
106 de classe turista i 24 de primera, que es pogués fer la reserva i
embarcar fins a deu minuts abaos
de l'enlairament, que el vol fos de
90 minuts i l'accés al centre de la
capital francesa es realitzés en
m e n y s de 30, la periodicitat de
varis dies a la setmana i els preus
molt ajustats convertiren l'oferta
d'EAS en un éxit momentani. Mo
en va es reduien les distancies i es
guanyava temps. Fins e! moment
en qué fou instaurat, eis gironins
que desitjaven arribar a París necessitaven almenys quatre hores
en el millor deis casos. La modalitat mes practicada p a s s a v a per
anar fins a Taeroport d'EI Prat, o
bé a Perpinyá per agafar un deis
avions diaris Air ínter o un deis Boeing que surten cada setmana de
l'Europe Aero Service.
Sis mesos després de la inauguració, í coíncidint amb l'eufória generada a l'estiu, les previsions del

Dos f'níenís
de uols reguíars:
Girona-París
(a dalt) í"
Girona-Floréncia

ren l'empresa en una missió impossihle. Com deia Miquel
Ángel Prieto, director de la instaUació en aquell moment,
eel públic acostuma a prendre hábits. En aquest cas s 'han
acostümat a prendre i'auió a Barcelona per anar a Madrid,
encara que tinguin el de Girona que és molt mes a prop.
Malgrat tot hi tía un avantatge de Barcelona respecte a Girona i és que encara que arribin tard poden agafar el següent uol, perqué hi ha pont aeri. Nosaltres no hi podem fer
res. no tenim possibilitats de portar-hi prou tránsit. Lesparaules de Prieto es repeteixen a l'actualitat. i avui Ruiz
Doménech no entén com funciona a la perfecció el vol a
París i no hi ha manera d'enlla<;ar Girona amb Madrid.
La historia deis vols a la capital d'Espanya s'allargá pris
l'any 64. En aquell moment el seu funcionament hauia sofert nombrases canuis. Inicialment era cobert per la companyia Iberia pero ua deixar de prestar-lo en el moment que
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no li uan Itlgar els números. Mes tard fou la companyia
Auiaco qui es féu carree d'unir diáríament els aeroports de
Vilobi i Barajas. Del primitiu reactor es ua passar a un Fokkerd'hélix amb molta menys capacitat; de l'horari irracional del príncipi —era obligat fer nit a la capital de l'Estat—
es passá a una arribada i una sortida molt mes adequades
a les necessllats deis passatgers de les nostres comarques.
A mes es comptaua amb la subuenció de la Diputado. Una
esforg inútil, tenint en compte que en algún trajéete tot
l'avió era pera una sola persona. Com és lóglc. amb semblant panorama la línia no es va poder mantenir.
ParaUelament, pero, el 29 de mart; del 1984 l'aeródrom uilobinenc iniciava una serie d'activiíatsalternatives. queperalguns anys el conuertirien en seu de fires i exposicions. Aquella vegada, amb el suport de la Cambra de Comenp f Industria
l'aeroport es conuerU en un mercal d'aoions desegona ma.
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secretan general de l'EAS Maurice
Bernard semblava que caminaven
amb pas ferm cap a Téxit. Peí vol a
París hi havien passat mes de 8000
passatgers nous, la major part cat a l a n s . L ' e s c l e t x a o b e r t a per la
companyia francesa era vista pe!
d i r e c t o r de i ' a e r o p o r t c o m una
bona possibilitat cap a la implantad o deis vols regulars, els únics que
permeten dissenyar una temporada
completa i mantenir la continuítat
deis vols després del novembre,
quan hi ha la gran davallada deis
xárters especialltzats. "Ha servit per
atraure —diu Ruiz Doménec— altres empresas cap a Taeroport de
Girona en vistes al 1993".
Tot i reufória, el vol d'EAS no ha
pogut suportar la davallada invernal
i així el quatre de desembre els seus
responsables anunciaven que decidien suspendre t e m p o r a l m e n t la
línia Girona París. Maurice Bernard,
secretar! de la companyia nord-catalana mostrava la seva estranyesa
peí fet que els "gironins vagin a
agafar Tavió a Perpinyá i no a casa
seva", en tant que anunciava que
EAS aprofitaria els dos mesos i mig
de suspensió per fer un estudi de la
demanda. "Mes que un problema
de publicitat, assegurava Bernard,
el que fa falta és que els gironins

UNA TACA
ENMÍG
DELPAISATGE
A final de l'any 88. eis responsables de Tosquija, la reuista trimestral de Vilohi, Salilja i Sani Dalmai.
organitzaren una exposició de fotografíes de Joaqulm Puiguert, mertíre llencauen a l'alre la pregunta de
com haula Influil i'aeroport en la
gent del poblé. Les concluslons
constaten que aquesLs anys «I'aeroport ha donat i'esquena a Viiobí i
Vilohi a i'aeroport». L'aftrmació, extremadament cáustica, no és sino
el reflex de les no retacions que

utilitzin el seu propi aeroport".
L ' a n u n c i de l ' E A S t o r n a v a
qüestionar el futur de la instal.lacló
vilabuenca. Tan sois feia un mes
que la t e r m i n a l i n c o r p o r a r í a un
molí de cárrega i una oficina de
duanes amb els quals es pensava
aconseguir un canví substancial en
el funcíonament de I'aeroport.
Ara s'ha l l e n ^ a t a Taire una
hipótesi de difícil resposta. Com
quedaran les espectatives que es
c o m e n ( ; a v e n a m a t e r i a l i t z a r en
nous projectes. Fíns el moment de
l'anunci de l'EAS, tres companyies
internacionals una anglesa, una iugoslava i una altra txecoslovaca
s'havien ínteressat en reutilitzar les
instal.lacions de Vilobi. Les dues
primeres estudiaven la possibilitat
de realitzar vols regulars i i'altra
faría xárters portant turistes del seu
país. En aquest sentít, la passada
primavera la companyia ¡ugoslava
Yat féu diverses gestions amb el
Patronat de turisme de la Costa
Brava i els seus responsables es
van entrevistar el mes de marg
amb el presídent de la Díputació,
Josep Arnau, amb la íntenció de
p r o g r a m a r un vol setmanal Belg r a d - G i r o n a - P a l m a , en tant que
ampliaven els tour-operators i la
temporada a tot l'any.

Dades comparatives Girona-Reus (i98o-i989)
Girona

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

5.711
5.690
7.327
7.150
6.399
3.918
5.282
5.464
5.285
4.302

Mercaderies (KG)

Viatgers

Avions
Reus

Girona

Reus

1.673
1.495
1.930
2.072
5.223
1.987
2.226
2.966
2.701
2.336

592.968
684.350
796.057
829.692
798.838
494.268
738.166
774.679
725.587
616.751

158.817
149.508
172.982
195.304
285.764
174.157
237.969
340.756
391.256
276.473

Girona

500.217
196.896
340.672
146.126
48.370
—
.—
—
380
144

Reus

72.427
38.844
33.029
25.539
25.943
18.540
15.519
2.261
—
—

Anex estadislic 1980-1989 Aeroports Espanyols Memoria
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Una altra companyia que estudia la viabilitat d'un nou projecte,
I'obertura d'una linia regular Londres-Girona-Palma, és l'anglesa
Aerlines of Europe, que intenta reflotar la mateixa ruta aéria que
havia explotat durant un tennps la
companyia British Airways que realitzava cinc vols setmanals. Posteriorment la línia es va reduir a tres
vols i a causa de la insuficient demanda es va suprimir aproximadament fa cinc anys: "Estem pend e n t s — c o n t i n u a Ruiz— q u e
aquesta primavera es concretin les
noves propostes com la d'Air Europa que intenta unir Londres-Gir o n a - P a l m a , o una altra d'una
companyia txecoslovaca interessada en fer xárters".
Les expectatives de potenciació
de raeroport de Vilobi permetrien
obtenir beneficis en la seva explotado, i podria donar noves sortides
a un mercat com el turistic que es
veuria nodrit amb arribada continua d'estrangers a la costa. A la
vegada es pensa que una millor
comunicado de l'aeroport i un bon
servei de facturado internacional
contribuirien a reobrir una via d'exportació i i m p o r t a d o fonamental
que facilitaria el creixement del
volum comercial i económic de les
comarques gironines.

El tráfic de mercaderies
s'han donat al ilarg de dues décades entre la gran infraslructura i els
naturals.
Aixecal sobre ¡'expropiado de
quinze masies. la majoria de ¡es
quals es dedicaua a la fabricado de
rajols, en terrenys molt adequats
pera l'agricüllura, l'aeroport ha
portal pocs benefids a l'área d'influénda formada per Vllobí, Riudetlots de la Selva i Sant Dalmai.
Auuí els veins ja no expliquen
alió que dden quan es construía,
«que les vaques no farien llet i les
gallines ddxarien de pondré ous»,
pero es queixen que s'han hagul
d'acoslumar a la fressa deis auions
que els fa callar a mitja conversa telefónica i tan\bé que el camp ha
produít una pérdua de riquesa ruslica i urbana.
AIgú l'ha definit com «una taca
enmig d'un paisatge que manlé encara un aspecte rurah; d'alires
/'acuse/1 de font de molésües i riseos, aitres de no haver donat mai
cap benefici al poblé. Potser per
aixó, ara que l'aeródrom sembla
locar sastre peí que fa a l'activital
turística, eljouent de la centrada
busca sortides professionals al
marge del camp d'aviació.

L'aeroport sempre ha estat subjecte
a les puges i baixes del turisme...
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Una ordre apareguda ai BOE el
25 d'octubre del 1979 habilitava
una d e l e g a d o de la duana de la
Jonquera a l'aeroport de GironaCosta Brava per a despatxos i operacions corresponents al tránsit de
passatgers i mercaderies. El camí
obert aviat dona resultáis i aixi, si a
l'any 1980 a l'aeroport de Vilobi es
facturaren 500.217 Kg de mercaderies. a partir d'aquell moment les xifres anaren caient progressivament:
1 4 6 . 1 2 6 el 1 9 8 3 , 4 8 . 3 7 0 l'any
1984, ni un els dos anys posteriors i
tan sois 144 el 1989: "El cert —diu
Ruiz Doménec— és que volem recuperar el tráfic de mercaderies. En
aquest moment ja hi ha una empresa consignatária que está estudiant
les possibilitats d'explotació i la
duana tornará a funcionar».
Peí funcionari, l'aeródrom está
en immillorable situado, tant fisicament com estratégicament, i pot
treballar com una fonamental infrastructura comercial, propera a la
frontera i Barcelona, oberta al mar,
envoltada com está d'unes comarques amb fort desenvolupament
industrial: «Hem rebut t r u c a d e s
—assegura— demanant informado
per a transportar des de pinsos
compostos, fins a maquinaria o el

.i a la bona o mala disposició
deis "touroperators"
29

peix frese que vindria del nord a
Mercabarna». L'estratégia de Ruiz
passa per liuitar en dos fronts clars
de batalla: si per una banda la Intenció és aconseguir mes vols regulars, eis únics capai;os d'omplir
ei buit de rhivern, per l'altra s'intenta p o t e n c i a r el t r a n s p o r t de
mercaderies com una sentida válida per a rendibÜitzar els viatges
deis avions: «Un aparell que surti
mig carregat de mercaderies i mig
c a r r e g a t de p a s s a t g e r s , maí no
perdrá tants diners com un altre
que vagi tan sois carregat a m b

persones; per aixó —puntualltza—
intentarem que el tráfic de mercaderies sigui estable i un servei mes
que ens ajudi a presentar l'aeroport com una i m m i l l o r a b l e
instal.lacio per a tot tipus de vols
comerciáis».
Categoría 2 de la CEE
A mes, hi ha una altra data important. El mes de juliol la Comunltat Europea ha atorgat a l'aeródrom de Vilobí la categoría 2, fet
que l'equipara al de Barcelona. Ei-

La mesura que —segons els organitzadors—anaoa enfocada a conéixer les instal. lactons, a promocionar-les, fou
ornada amb actiaitats diuerses com eren baptismes
d'aire, amb auionetes i helicópters, vols de practiques i
una exhibido de uol sense motor, ün any mes tard. a la
festa de la patraña de rauiació, ei celebrant de la missa,
Tomás Pons, demanaua a la Mare de Déu de Loreto que
intercedls perqué s'aconseguissin uols regulars tot l'any,
mentre que l'encara director, Miguel Prieto, mostraua el
mes absolut pessimlsme respecte a una rápida inaugurado deis uols regulars per a uíatgers. En canui, anunciaua ¡'elaborado d'un estudi per part de la Cambra de
Comerf per determinar les possibilitats d'organitzar els
uols de transport de mercaderies amb auions capados
per a dos mil quüos de pes. Per (a seua banda,el mateix
día Joan Coromines, director del saió Internacional i Ae-
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vissa, Alacant i Tenerife Sud i II
permet intercanviar passatgers i línies regulars amb altres aeroports
deis paísos comunitaris de la mateixa o inferior categoría entre els
q u a l s hi ha, per e x e m p l e , els
d'Hamburg-Fuhlsbuttel i ColóniaBonn a Alemanya, els de Marsella.
Mica i Lió a Fran(;a, els de hapols i
Venécia a Italia, o els de Manchester i Glasgow a la Gran Bretanya.
El director de l'aeroport qualifica aquesta classificació de molt
positiva: «Aixó fará mes fácil obrir
nous mercats". Suposará un canvi

roespacial i de la Defensa, Cosmo, anunciaua que la fira
se celebraría a Vilobi i que per primera vegada es podría
ueure a Espanya l'aoió de combat F-18, pega estrella del
programa FACA.
'Del22al27d'abrt!det
¡986, Vilobí uisqué dies especiáis. La demostrado d'armes de guerra, les protestes
deis pacifistes i les fortes mesures de seguretat, acompanyaren la presencia del rei Juan Carlos que hi féu
una estada de quatre hores per pilotar el modern Airbús310. Fou un miratge. Ni la presencia del monarca, ni de
les primeres autorítats ciuils i militars de l'Estat. ni la
massiua afluencia de mitjans de comunicado aconseguiren rellangar l'aeroport de Vilobí d'Onyar.
ün any mes tard, les ¡nstal.lacions es trobauen sota mínims. L'impás era tan gran i els projectes de rellangament tan descabdellats —en un determinat moment es
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en el f u n c i o n a m e n t
de
la
instal.lacio. Si fins al moment, establir linies regulars amb aeroports
europeus implicava subscriure
acords bilaterals, ja que els servéis
aeris internacionals no estaven regulats, a partir d'ara els aeroports
estaran sotmesos a la nova legislació que regula i'autorització de serveis aeris de passatgers, correu I
cárrega, de carácter internacional
entre l'Estat espanyol ¡ eis pa'ísos
de la CEE.
Potser per aixó Ruiz espera annb
candeietes el 1993. En aquella

data entrará en vigor la liberalització de linies aéries, la qual cosa
permetrá a qualsevol companyia
realitzar vols regionals d'estat i
trencar així la rígida normativa de
«cabotatge interior» que actualment
dona l'exclusivitat deis vols a les
c o m p a n y i e s espanyoles. Aquest
fet, i els 445 milions de pessetes
que el Ministeri de Transport ha
previst destinar a l'aeroport Girona-Costa Brava «per descongestionar el transport aeri de Barcelona
amb vistes ais jocs del 1992», fa
que la reconversló es vegi amb una

parla que s'aprofitariQn les instal.lacions per fer-hi una
fábrica d'auions— que eljuliol del 1989. la patronal catalana Foment del Treball i la Cambra de Comerg de Girona decidiren crear una comissió n^ixta enfocada a potenciar l'aeroport de Girona-Costa Braua, pero an^b l'obJectiu final que Vadminislració els cedís la gestió. L'intent de privatització passaua peí fet de convertir ¡a ínstal.lació de Vilobi en complementaria a la de Barcelona.
El dos de setembre d'aquetl any, una proposta de la
companyia italiana Avianooa unía prouisionalment Girona i Florencia com a mesura per desaturar El Prat.
L'experiéncia, del tot efímera, semblaoa confirmar la
poca sort de la insLal.tació gironina, i mes si es té present que. a la primavera del 1990. el grup parlamentan
socialista al congrés deis Diputáis uotaua en contra
d'una proposta del CDS destinada a potenciar l'aeroport
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certa esperanza. En prjncipí, el
projecte de remodelació de les instal.lacions, encarregat a un bufet
d'arquitectes de Girona — F i n a i
Segura— recull la modernització i
reutilització de les actuáis instal.lacions, la recuperació i posada en
m a r x a de la v e l l a t e r m i n a l , la
c o l . l o c a c i ó de t e l e i n d i c a d o r s
electrónics, la total automatització
de les bascules de facturado: en
definitiva, l'aposta final per convertir, d'una vegada per totes, l'aeroport de Vilobi en competitiu a nivell
tant nacional com internacional.

de Vilobi d'Onyan Derrotada per dinou uots en contra,
els deis sociallstes, i calorze a favor, els del Centre Democrátic i Social, el Partit Popular, Convergencia i Unió i
Izquierda Unida, el fet fou qualificat de monurnental
error polític peí primer secretan del PSC a Girona, t^anuei l^adal.
Com es pot veure, la llulta de l'aeroport de Girona per
convertirse en el segon de Catalunya no ha estat fácil i
sí molt carregada d'entrebancs. Tot i que per volum de
viatgers —comparant-lo amb el de Reus factura una mííjana de mig milió de persones mes a l'any—, i per instalJacions —l'aeroport tarragoní és tan sois una base
aéria amb írá/íc coniercial— está molt per sobre deis altres conipetidors, fins ara determináis interessos económics, polítics o simplement comerciáis, han fet del de Vilobi un aeroport totalment estacional.
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