
Nou rècord del Prat

L’
aeroport de Barcelona-el Prat va 
batre el 2015 el rècord de trànsit 
de passatgers: per les seves termi-
nals hi van passar 39,7 milions de 
persones, el 5,7% més que l’any 

2014. Amb aquestes dades, l’aeroport barcelo-
ní es consolida com el segon d’Espanya, darre-
re de l’Adolfo Suárez de Madrid. L’increment 
del Prat es produeix gràcies a un model híbrid 
al qual s’han adaptat les anomenades línies de 
baix cost, a l’evolucionar per diversificar la se-
va oferta i competir per segments abans reser-

vats a les companyies tradicionals. Prova d’ai-
xò és que gairebé el 60% del trànsit de passat-
gers procedeix de les companyies Vueling, 
Ryanair i Easyjet. Juntament amb això, el tràn-
sit internacional del Prat ha crescut per sobre 
de la mitjana, amb el 6,7%, amb alces signifi-
catives en vols a Llatinoamèrica, el Pròxim 
Orient i Amèrica del Nord, tant perquè han 
augmentat el nombre de destins com per 
l’augment de la capacitat dels avions.
 Barcelona incrementa el potencial gràcies 
a l’atractiu turístic de la ciutat, que des de fa 

anys és marca mundial, més que per la seva li-
mitada capacitat de hub (aeroport d’intercon-
nexió internacional), que segueix mantenint 
Madrid. Aquest increment es produeix en el 
marc d’un sostingut augment del sector tu-
rístic a Espanya, que el 2015 va ser del 3,7%, 
cinc dècimes per sobre del PIB espanyol gene-
ral. El gran repte està a aconseguir que el ni-
vell de despesa per visitant torni a pujar a co-
tes prèvies a la crisi. Mentrestant, només po-
dem compensar-ho amb l’increment del 
nombre de turistes.

E
l puny de ferro que el president 
Recep Tayyip Erdogan està impo-
sant a Turquia no serveix per ga-
rantir la seguretat dels ciuta-
dans. La sèrie d’atemptats terro-

ristes registrats el 2015 –amb el d’Ankara al 
capdavant en què el 3 d’octubre van perdre 
la vida 103 persones– continua en aquest 
2016 que acaba de començar. L’atac d’ahir, 
amb almenys deu morts a la zona més turís-
tica i bonica d’Istanbul, té una primera con-
seqüència nefasta per a l’economia d’un 
país on el turisme és una font d’ingressos 
fonamental i que els últims mesos ha vist 
com el creixement, que en altres temps ha-
via sigut espectacular, s’ha frenat.
 Tampoc sembla donar resultats positius 
la política impulsada des de l’islamisme go-
vernant de considerar les forces kurdes 
com la principal amenaça i el primer ene-
mic de Turquia. Aquest país té una extensa 
frontera amb Síria, fet que el situa a la rere-
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Urpada terrorista a Istanbul
guarda d’aquell conflicte que, amb el pas 
del temps, ha anat sumant fronts, faccions 
i interessos geoestratègics contraposats. 
Un primer resultat d’aquesta proximitat 
geogràfica és l’arribada a Turquia de 2,2 mi-
lions de refugiats i les dificultats per gestio-
nar aquesta presència massiva.
 Davant del conflicte bèl·lic, la postura de 
les autoritats turques havia sigut la d’opo-
sició al Govern de Baixar al-Assad i la de mi-
nimitzar l’amenaça que suposa una forma-
ció expansiva i violenta com és el mal ano-

menat Estat Islàmic (EI). Si algú ha combatut 
amb cert èxit el règim de Bagdad han sigut 
les formacions militars kurdes de Síria. La 
possibilitat de la seva consolidació sobre el 
territori i la col·laboració amb les forces 
kurdes de Turquia és una opció que Anka-
ra no està disposada a permetre. No obs-
tant, la realitat s’ha anat imposant i el Go-
vern ha hagut de reconèixer a contracor 
que el verdader enemic eren les hosts de 
l’EI, sense deixar de considerar les forces 
kurdes com el gran perill. L’atemptat 
d’ahir, així com els registrats l’any passat, 
porten presumptament la firma del giha-
disme. L’error al situar el focus en l’objec-
tiu equivocat està submergint Turquia en 
la guerra que està canviant el mapa polític 
del Pròxim Orient. Sota la forma d’atemp-
tats suïcides com el d’ahir, l’EI posa de ma-
nifest la fragilitat d’un Govern que es pre-
senta davant el món com un exemple de 
fortalesa.

L’error del règim al situar el 
focus en l’objectiu kurd i no en el 
gihadisme no evita que Turquia 
se submergeixi en la guerra
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El que va ser president del Parla-
ment veneçolà ha justificat la deci-
sió del màxim tribunal de justícia, 
afí al chavisme, d’anul·lar els actes 
de l’Assemblea Nacional, elegida re-
centment, just quan aquesta inici-
ava el debat sobre l’amnistia als pre-
sos polítics.	 3Pàg. 13

Diosdado
Cabello
Diputat chavista 
de Veneçuela
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Ha coordinat un revolucionari es-
tudi que demostra l’eficàcia d’un 
test genòmic que, realitzat en el 
moment del diagnòstic d’un càncer 
de mama, prediu el pronòstic així 
com la resposta que tindrà el trac-
tament del tumor amb quimioterà-
pia.	 3Pàg. 29

Aleix
Prat
Cap d’Oncologia 
de l’Hospital Clínic
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Els tècnics van intentar, davant el 
partit de tornada de Copa d’avui, 
mitigar la tensió dels derbis previs 
amb una imatge de gran cordialitat 
en una foto conjunta.	 3Pàg. 40

Luis Enrique
Entrenadors del Barça i de l’Espanyol
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Galca

El Palau de la Música va acollir un 
obligat homenatge a Carmen Bal-
cells, fundadora de la prestigiosa 
agència que ara gestiona el seu fill, 
amb la presència de Vargas Llosa i 
els fills de García Márquez, entre al-
tres autors de prestigi.	 3Pàg. 46

Lluís Miquel 
Palomares
Agent literari
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El responsable de contingut digitals 
d’EL PERIÓDICO serà proposat com 
a nou director de Catalunya Ràdio 
per Brauli Duart, president de la 
Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, al Consell de Govern de 
l’ens públic.	 3Pàg. 61

Saül
Gordillo
Periodista
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