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El proper dia 21 d’octubre es celebra la primera 

jornada d’aviació adaptada. La jornada consisteix en 

oferir, a l’aeroport de Lleida-Alguaire, la possibilitat 

a qualsevol persona amb alguna discapacitat, de fer 

un bateig de vol i poder gaudir de les vistes aèries de 

les terres lleidatanes.  

Aquesta jornada pretén facilitar l’accés al món de 

l’aviació a les persones amb alguna discapacitat. Es 

comptarà amb vols a motor d’avionetes amb tres 

places més el pilot, diversos Ultralleugers de dos 

places i un d’ells adaptat al  us amb les mans i de vols 

sense motor de dues places amb pilot i un d’ells 

adaptat al us amb les mans per persones amb 

mobilitat reduïda a les extremitats inferiors. La 

durada dels vols dependrà de les condicions 

atmosfèriques i del nombre d’inscrits, però atenent a 

les previsions dels organitzadors d’un mínim de 100 

participants, es calcula que el vol serà de 15 minuts a 

l’aire. S’exposarà durant tot el dia, un avió adaptat 

TECNAM P2002JF 

La jornada començarà a les 10h fins a les 17h, hi haurà també un espai a l’aeroport a on es faran 

conferències relacionades amb l’aviació i la discapacitat. El preu del bateig de vol són 25€; el preu 

del dinar, són 8€ i el preu del vol + el dinar, seran 30€.  A més, l’organització posarà a disposició 

un autobús adaptat que anirà des de Barcelona (La Maquinista) a l’aeroport de Lleida i que costarà 

20€ (l’horari de sortida s’especificarà als assistents un cop s’inscriguin al enllaç: 

http://volsperatothom.cat/aviacio-adaptada-2110/ 

Si la jornada és tot un èxit com es preveu, existeix el plantejament de fer properes edicions amb 

caràcter internacional per donar més rellevància a l’activitat del vol adaptat. 

La organització d’aquesta jornada és gràcies a la col·laboració de “Vols per a tothom”, “Temyque” 

i “Las Sillas Voladoras” que van coincidir el passat mes de juny a la celebració del festival LleidaAir 

Challenge, un festival d’aeronàutica, i van gestar la idea d’aquesta jornada. L’aeroport de Lleida-

Alguaire col·labora també per facilitar l’activitat. 

Programa de la Jornada 

11.00h.- Presentació de Sports&Life Guttmann Club de l’Institut Guttmann 

11.30h.- Presentació de les activitats socials i esportives de La Fundació Step By Step 

12.00h.- Presentació de l’associació Las Sillas Voladoras 

12.30h.- Presentació de l’associació Temyque 

13.00h.- Presentació de l’associació Vols per a Tothom 

13.30h.- Presentació de l’avió adaptat TECNAM P2002 JF certificat per EASA 

(entremig de les conferències es donarà veu als que ja hagin experimentat el vol perquè ho 

expliquin als altres participants) 

 

 

 


