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Notícies

L’ACAV opina sobre l’assignació de la
terminal Sud de L’AEROPORT del Prat
Amb relació a l’assignació dels espais de la terminal Sud de
l’aeroport del Prat del passat mes d’octubre, l’Associació
Catalana d’Agències de Viatges (ACAV) es va pronunciar públicament expressant el seu desacord amb AENA i els responsables de la gestió. L’ACAV considera que la decisió de
concedir els espais de la nova terminal és la resposta a una
voluntat política de satisfer totes les parts afectades, més
que una aposta real per al desenvolupament del Prat com a
nexe de connexió internacional i transcontinental.
L’ACAV retreu a AENA que l’assignació de la T-Sud s’hagi fet
sense preveure el futur; l’entitat considera que això perjudicarà el creixement de la infraestructura, ja que sense noves
rutes ni conexions serà difícil arribar a l’objectiu pel que fa
al volum de passatgers l’any, que es valorava en 55 milions.
El president de l’associació majoritària del sector a Catalunya, Francesc Carnerero, també va expressar la seva crítica
a la transparència d’AENA respecte als criteris d’assignació,
en acceptar companyies -com ara Iberia i Lufthansa- que
fins ara no han mostrat interès per fer un hub al Prat.
Segons Carnerero, acceptar aquesta decisió suposa acceptar
que l’aeroport del Prat assumeixi el paper d’un aeroport
secundari, mentre que el fet que el Prat no esdevingui un
aeroport intercontinental fa que perilli el volum de negoci
que implica el turisme d’oci i de negocis, amb la possible
repercussió en l’organització de fires, salons i congressos; en
definitiva, de grans esdevenimensts d’aquest tipus.
D’altra banda, l’ACAV valora positivament la decisió d’apostar per la fórmula d’una “assignació” d’espais en lloc de les
tradicionals “concessions”, ja que el nou mecanisme permet
la possibilitat de revocació en cas que la companyia no compleixi amb les condicions que s’han pactat. No obstant això,
l’Associació es mostra prudent davant aquest nou recurs, ja
que el seu bon funcionament ve determinat pel fet que la

decisió de revocar no es concentri només en unes mans, sinó
en totes les parts implicades: AENA, Govern, Generalitat i
sector. Finalment, l’ACAV espera que el nou vot de confiança del Govern a Iberia es tradueixi en un canvi en la política
de l’aerolínia a l’aeroport del Prat. n

En la mort del Sr. Daniel Resines
Recentment ens ha deixat Daniel
Resines, enginyer industrial especialitzat en mecànica, que va
dedicar gran part de la seva vida a
la formació professional. Resines
va impulsar la creació de la Fundació Barcelona Formació Professional i, a través de l'Associació
XARXA FP, va promoure la mobilitat de més de 800 joves per 22
ciutats europees. Durant la seva
trajectòria professional va ocupar càrrecs de gestió com a
coordinador de la FP dels centres públics de titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona i de diferents programes educatius europeus. A més de gerent de la Fundació Barcelona
Formació Professional, era membre de l’equip directiu de
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i secretari del
Consell de Formació Professional de Barcelona, entre d’altres càrrecs. Bon amic del CETT, Daniel Resines és recordat
pels nombrosos i assenyats consells en l'àmbit de la formació professional i com a membre de la comissió paritària de
beques del CETT, de la qual formava part. n

