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Foment vol impulsar una solució que permetria ampliar la tercera pista de 

l’aeroport convertint-lo en una plataforma intercontinental 

 

Foment constitueix la Comissió per l’Ampliació de 

l’Aeroport de Barcelona 

 

• La patronal aprova el nomenament de Lluís Moreno com el seu president. 

• L’objectiu de la Comissió serà cercar el consens de totes les Administracions 

Públiques per assolir un pacte entre totes les forces polítiques que permeti el 

desenvolupament d’aquesta infraestructura vital per a l’economia catalana. 

 

Barcelona, 5 de setembre de 2022 

La Junta Directiva de Foment del Treball ha aprovat avui la constitució de la Comissió per 

l’Ampliació de l’Aeroport de Barcelona i el nomenament del seu president, Lluís Moreno, 

actual president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC). L’objectiu de la 

Comissió serà cercar el consens de totes les Administracions Públiques per assolir un pacte 

entre totes les forces polítiques que permeti el desenvolupament d’aquesta infraestructura vital 

per a l’economia catalana. 

Sota el lema ‘Barcelona connectada al món per un aeroport intercontinental’, la Comissió 

agrupa experts aeroportuaris, mediambientalistes, empresaris de sectors rellevants de l’economia 

catalana, referents del camp acadèmic, de la innovació, i de l’àmbit civil, entre altres; que 

treballaran perquè es pugui incloure en el pla DORA d’Aena una pista suficientment llarga 

per convertir l’aeroport en una plataforma connectada al món, que presenti la mínima 

afectació medi ambiental i que promogui la descarbonització. 

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, s’ha mostrat convençut que amb la creació 

d’aquesta Comissió i la recuperació del consens institucional, és possible recuperar la inversió 

de 1.700 milions d’euros per a l’ampliació de l’aeroport, que suposaria la creació de 

desenes de milers de llocs de treball. 

 

Avui uns cinc milions de passatgers de Catalunya han de connectar amb el món des 

d’altres aeroports, ha destacat Sánchez Llibre. Amb aquesta ampliació, l’Aeroport de Barcelona 

passaria de 40 a 70 connectivitats amb capitals de tot el món. 

 

La Comissió té previst un pla de treball de nou mesos, fins a finals de juny. La seva primera reunió 

serà el proper 12 de setembre i a partir d’aleshores el sistema de treball serà a través de 

compareixences. 
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Membres de la Comissió per l’Ampliació de l’Aeroport de Barcelona 

• Mar Alarcón, CEO Social Car 

• Jordi Alberich, Vicepresident de l’Institut Estudis Estratègics de Foment 

• Santiago Ballesté, President d'AEBALL 

• Cristian Bardají, Director Àrea Mobilitat del RACC 

• Jordi Clos, President del Gremi d’Hotels de Barcelona 

• Anna Cornadó, Presidenta de la Comissió d’Infraestructures de Foment 

• Gerard Esteva, President de la Unió Federacions Esportives Catalunya 

• Imma Estrada, Enginyera de Camins Mediambientalista, Directora Corporativa ESTEYCO 

• Salvador Guillermo, Secretari de la Comissió 

• Enrique Lacalle, President Automobile Barcelona 

• Ignacio Marull, Soci Responsable de PwC a Catalunya 

• Lluis Moreno, Enginyer de Ponts i Camins, President de la Comissió, President de CCOC 

• Pedro Nueno, Professor IESE 

• Óscar Oliver Cristià, Consultor expert en transport aeronàutic 

• Xavier Panés, President CECOT 

• Josep Piqué, Exministre d’Afers Exteriors, Editor i consultor de política exterior 

• Monica Roca, Presidenta de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

• Joan Rojas, Enginyer aeronàutic 

• Baldiri Ros, President Institut Agrícola Català Sant Isidre 

• Jaume Roura, President Unió Patronal Metal·lúrgica 

• Lluís Sala, Enginyer aeronàutic, Exdirector d’Operacions de l’Aeroport Barcelona-El Prat Josep 
Tarradellas, Exdirector de l’Aeroport Girona-Costa Brava 

• Josep Sánchez Llibre, President de Foment 

• Jordi Sargatal, Naturalista ornitòleg, Director General del Grup MASCORT 

• David Tornos, Secretari General de Foment 

• Eduard Torres, President Turisme de Barcelona 

• Miguel Vicente, President de Tech Barcelona 
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