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L’aeroport de Lleida-Alguaire, vist des de la pista d’enlairament.
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L’aeroport de
Lleida-Alguaire,
reequilibri i 
cohesió territorial

E
l recentment inaugurat
aeroport a l’altiplà de la
població d’Alguaire està
situat a 15 quilòmetres
de la ciutat de Lleida.
Això converteix la infra-

estructura en un aeroport idoni per co-
brir les necessitats dels residents de la
demarcació de Lleida i un ferm suport a
la reactivació de l’economia i la com-
petitivitat de la zona i de Catalunya en
general. Es tracta, sense cap mena de
dubte, d’una clara aposta per la cohe-
sió i el reequilibri territorial en l’àmbit
català.

Més enllà de les oportunitats econò-
miques que suposa una infraestructura
d’aquestes característiques, l’aeroport
de Lleida-Alguaire, dissenyat, construït
i promogut exclusivament per la Gene-
ralitat de Catalunya, materialitza el pri-
mer objectiu del pla d’aeroports de l’E-
xecutiu català: dotar el territori
d’infraestructures de transport aeri que
cobreixin les necessitats de mobilitat dels
seus habitants i promoguin l’economia
dels seus voltants, des del país i per al
país.

En un entorn competitiu, configurat
no només pels aeroports catalans sinó
també pel de Saragossa, el nou aero-
port d’Osca-Montflorite i el francès de
Tolosa, es preveu que l’aeroport dispo-
si d’una activitat de trànsit regular i amb
certes rutes punt a punt a escala euro-
pea. A més d’aquests trajectes de
caràcter regular, es preveuen operacions
de vols no regulars o xàrters, tant per al

turisme del Pirineu com per a altres co-
marques catalanes, ja que es tracta d’un
paisatge que obre un ventall de diverses
opcions turístiques i centres de nego-
ci, com la nova Llotja de Lleida.

Segons càlculs del pla de negoci de
l’aeroport, Lleida-Alguaire pot atraure els
pròxims 10 anys uns 400.000 passat-
gers anuals i 3.500 tones de mercade-
ries de tipus mitjà, amb serveis de pa-
queteria, missatgeria, productes peribles
i terciaris. L’activitat aeroportuària pot
arribar a generar, segons els mateixos
càlculs, uns ingressos anuals d’uns 47
milions d’euros en aquesta àrea i la
creació de centenars de llocs de treball
(50 de directes).

EXPANSIÓ ECONÒMICA
Més enllà del desenvolupament econò-
mic que suposa el trànsit de passatgers
i la generació d’ocupació del mateix ser-
vei, a l’aeroport de Lleida-Alguaire se li
obre una gran oportunitat amb el trans-
port de mercaderies i les activitats as-
sociades a la indústria aeronàutica. La
nova infraestructura s’ha dissenyat pen-
sant a extreure el màxim potencial
econòmic possible, i una part d’aquest
potencial resideix en la promoció de con-
nexions aèries pensades especialment
per al transport de mercaderies. 

Per potenciar aquesta activitat, a
l’hora de planificar els voltants de l’ae-
roport s’ha previst la disponibilitat d’un
espai de 200 hectàrees destinades al
desenvolupament de l’activitat logística
a l’aeroport i els polígons dels pobles de
l’àrea d’influència. D’aquesta manera, a
la indústria catalana, sobretot a l’agro-
alimentària, molt present a les terres de
Lleida i a la ribera de l’Ebre, se li obre un
servei àgil i efectiu per a l’exportació i
importació. 

Per un altre costat, el futur Eix Trans-
versal Ferroviari, del qual s’ha aprovat
en el seu pla director urbanístic una pa-
rada a la terminal, complementaria la dis-
tribució logística amb tren, ja que es trac-
ta d’una línia ferroviària de trànsit mixt.

Aquestes expectatives logístiques i de
comunicació fan que l’aeroport sigui més
atractiu per a les operacions de compa-
nyies especialistes en el transport de
mercaderies, que veuen obert un ventall
de possibilitats en unes instal·lacions pri-
vilegiades i desenvolupades exclusiva-
ment per potenciar la seva activitat. A
més, el teixit empresarial disposarà d’un
servei ràpid per als vols de negocis i tro-
barà una nova oportunitat per expandir
les relacions comercials amb altres re-
gions europees. 

DESTÍ TURÍSTIC
La demanda turística de la zona mar-
carà l’activitat de transport de passat-
gers, sobretot perquè la nova infraes-
tructura facilita els desplaçaments des
d’altres punts d’Europa al Pirineu. El nou
aeroport suposa un destí clau per als
amants de l’art i de la cultura, que tro-
baran a la vall de Boí una important
mostra d’art romànic. Els aficionats als
esports d’hivern accediran ràpidament
a les diferents estacions d’esquí i qui
busqui naturalesa hi trobarà a prop tres
parcs naturals.

La nova infraestructura desenvoluparà activitats empresarials per 
dinamitzar l’economia i la competitivitat de la província lleidatana

PONENT ES CONNECTA PER AIRE

Amb una inversió de 95 milions d’eu-
ros, l’aeroport de Lleida-Alguaire vol
atraure vols tant nacionals com interna-
cionals. De moment ja s’hi han instal·lat
les companyies Vueling i Ryanair, que
enllacen amb Mallorca, París, Milà i
Frankfurt, i es treballa per potenciar l’o-
ferta turística per atraure passatgers i
ampliar els destins, de la mateixa ma-
nera que ha passat a Girona i Reus.

DE DISSENY
Amb un disseny de singular bellesa,
obra del prestigiós arquitecte madrileny
Fermín Vázquez, l’aeroport destaca per
la seva impressionant torre de control
de 41 metres d’altura perfectament in-
tegrada a l’edifici. La superfície total de
l’aeroport és d’uns 4.000 metres qua-
drats, i inclou un vestíbul de 530 metres
quadrats, quatre taulells de facturació
i una sala d’espera de 450 metres
quadrats. 

La pista fa 2.500 metres de llargada i
61 d’amplada i compta amb una àrea
d’estacionament d’aeronaus amb
capacitat per a les naus del tipus Airbus
A-320 o A-321, amb capacitat per més

de 150 passatgers, o de tipus regional,
amb capacitat per a 70 o 80 places. La
seva capacitat d’operació és de 14 vols
per hora. 

La terminal d’arribades està compos-
ta per una sala de 350 metres quadrats,
un punt de recollida d’equipatges i un
vestíbul de 280 metres quadrats. L’esta-
cionament compta amb 120 places per
a cotxes, amb possibilitat de ser ampliat
en el futur. L’edifici també acull, en un pis
superior, el bloc tècnic per al funciona-
ment de l’aeroport, així com diversos ele-
ments complementaris com vestidors per
als treballadors, magatzems i altres ofi-
cines i serveis administratius. 

Amb el seu aeroport en marxa, el rep-
te de la província de Lleida ara és seguir
postulant-se com un destí atraient per a
les companyies aèries i aprofitar les opor-
tunitats que se li obren per a la compe-
titivitat del país. 

Per la seva part, l’Executiu català, amb
el pla d’aeroports i la llei d’aeroports, té
a les mans l’ocasió de demostrar els
avantatges que suposa per al país dis-
posar del primer aeroport de titularitat ín-
tegrament catalana.2

DPart del potencial econòmic
resideix en la promoció d’en-
llaços aeris pensats per al
transport de mercaderies en
una segona fase

DS’obre una nova oportunitat,
sobretot per a l’extensa in-
dústria agroalimentària de la
zona, pel que fa a exportació
i importació

DAquest és un destí turístic
clau per als amants de l’art,
els aficionats als esports d’hi-
vern i els apassionats per la
naturalesa

LES NOVES
OPORTUNITATS

És el primer 
amb gestió
íntegrament 
catalana

DCONNECTA LES
COMARQUES DE LLEIDA

AMB ELS PRINCIPALS
DESTINS EUROPEUS

DPREVEU ACOLLIR
400.000 PASSATGERS 
A L’ANY I 3.500 TONES 

DE MERCADERIES

Fermín

VÁZQUEZ
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B720 ARQUITECTOS

E l dia de portes obertes va ser el
primer en què vam poder veure
l’edifici que havíem projectat ple

de gent. Aquells espais que havíem vist
tantes vegades buits es van omplir de
gom a gom, i nosaltres, entre la gent, in-
tentàvem descobrir quina impressió cau-
sava el projecte entre ells. Molts mesos
de feina van quedar compensats per una
sensació d’aprovació popular. En reali-
tat, l’aeroport és molt més que els edifi-
cis que hem projectat. Aquests suposen
només una petita proporció de la inver-
sió total. No obstant, els edificis dels ae-
roports i especialment les terminals i les
torres de control tenen un fort caràcter
simbòlic i en gran mesura representen
els aeroports i conformen la seva imat-
ge pública.

La primera consideració va ser ente-
sa per nosaltres com una qüestió d’e-
quilibri entre la voluntat d’evitar disposar
sobre el paisatge un artefacte estrany al
lloc i no perdre la condició de fita, de re-
ferència visual reconeixible en la distàn-
cia. Vam tenir clar que sobre aquella pla-
na neta i fragmentada en infinitat de
camps cultivats no hi volíem res sem-

blant a les habituals metàfores formals
referides a les ales, a les aus o al món
de l’aerodinàmica i la tecnologia. Aquell
patchwork agrícola ens va semblar la mi-
llor referència. L’ordre seqüenciat dels
camps llaurats i els seus colors verds,
ocres i terrosos.

El programa de necessitats del nostre
encàrrec incloïa de forma independent
una torre de control, un edifici terminal
i uns tallers. Cap d’ells tenien gran en-
titat i ens va semblar que unir-los visual-
ment podria ser una manera eficaç d’ob-
tenir un conjunt de més volum amb
dimensions suficients per representar el
nou aeroport.

El que vam proposar va ser un gest
simple i unificador: un mantell elevat, flo-
tant sobre el terra i amb capacitat per
plegar-se suaument i adequar-se a les
funcions que s’hi allotgen i per elevar-se
formant un cos vertical que albergués la
torre de control. Un mantell tret del
terreny mateix, amb capacitat d’esten-
dre’s amb continuïtat, per facilitar les fu-
tures ampliacions, que permetés ser fà-
cilment comprès per un usuari orientat
en tot moment.

La translació, canviada d’escala i re-
gularitzada, dels colors de les parcel·les
de cultiu de l’altiplà d’Alguaire i per ex-
tensió de les terres de Lleida a la coberta
façana no pretén un mimetisme de ca-
muflatge sinó una al·lusió directa al
caràcter del terreny, a la seva identitat.

En realitat, ens sentiríem prou satis-
fets si els que s’aproximen al nou aero-
port, ja sigui per aire o per terra, esti-
guessin d’acord que no podria haver
estat en cap altre lloc.2

la tribuna

MOLT MÉS QUE
ELS EDIFICIS
PROJECTATS

La coberta façana de
l’aeroport al·ludeix al caràcter
del terreny,a la seva identitat

L’AEROPORT de Lleida-Alguaire és el primer aeroport dissenyat, cons-
truït i promogut exclusivament per la Generalitat. La nova infraestructura
suposa la materialització de les previsions que la llei d’aeroports de Cata-
lunya té posades en la resta d’aeroports i aeròdroms catalans i que de mo-
ment ja ha vist fet realitat a Lleida-Alguaire.

La gestió de l’aeroport en els primers mesos va a càrrec d’Aeroports de
Catalunya i es preveu que en el segon semestre d’aquest any un opera-
dor privat en tingui la concessió. No obstant, les activitats comercials es
portaran a terme amb la participació publicoprivada a través d’una socie-
tat per al desenvolupament de l’aeroport, participat per Aeroports de Ca-
talunya com a soci majoritari, així com per l’Ajuntament d’Alguaire, el de
Lleida, el de Torrefarrera, el Consell Comarcal del Segrià, la Diputació de
Lleida i la Cambra de Comerç de Lleida. 

Sens dubte, es tracta d’un gran repte per a l’entorn del Segre i per a
Catalunya en general, que té les esperances de repetir l’èxit que països
veïns com França ja experimenta. S’obren, per tant, noves oportunitats,
molt llunyanes de les que ofereix el model de gestió centralitzat existent,
amb un únic gestor central que defineix la missió de la resta d’aeroports
de l’Estat espanyol.

descentralització
ÍNTEGRAMENT CATALÀ

Primer d’un nou model

el gràfic

Edificis amb una superfície total de 4.000 m2

Capacitat per a 400.000 passatgers
Capacitat operativa per iniciar el trànsit des
de mercaderies
4 taulells d’atenció
120 places d’aparcament (ampliables)

Capacitat per fer 14 operacions per 
hora
Longitud de pista de 2.500 metres
Ample de pista de 61 metres
Capacitat d’operació per a aeronaus 
A-320, B-737 i A-321

L’aeroport en xifres

La terminal en xifres

JOAN ARGELÉS



les opinions

L’aeroport de Lleida-Alguaire suposa una opor-
tunitat per al Govern català i per a tota la ciuta-
dania en general. En un moment d’incertesa
econòmica com l’actual, la Generalitat de Cata-
lunya posa a disposició del país una nova infra-
estructura amb infinitat d’oportunitats competiti-

ves que s’han d’aprofitar per al desenvolupament
econòmic del territori. Si a l’oportunitat que su-
posa un aeroport hi sumem el valor del model de
gestió acabat d’estrenar, basat en la implicació
de tots els agents públics i privats de l’àrea, l’o-
portunitat és més gran.

Un aeroport
per a tothom

la infraestructura

Àngel

ROS
ALCALDE

DE LLEIDA

El nou aeroport és una fita molt im-
portant per a Lleida –per a tot el

territori lleidatà– i per a Catalunya. Per
un costat, suposa l’esperada exten-
sió de les comunicacions al transport
aeri que situa Lleida al mapa de les re-
lacions internacionals i que, en con-
seqüència, aporta una centralitat no-
va que reforça la ja existent i, sens
dubte, generarà noves oportunitats
econòmiques, laborals i educatives.
I per un altre, contribueix de forma de-
cisiva a l’equilibri intern de Catalunya.

L’aeroport de Lleida és molt impor-
tant per a Catalunya perquè és el pri-
mer aeroport que construeix i gestio-
na la Generalitat i dota la Catalunya
interior d’una infraestructura de trans-
port fonamental de què ja disposaven
la resta de terres catalanes.

Equilibri territorial i cohesió: l’aero-
port de Lleida-Alguaire també és l’a-
eroport dels Pirineus, com han dit el
cap de Govern d’Andorra i el síndic
del Vall d’Aran. Contribució, per tant,
a la vertebració de les terres de Llei-
da i del país, cohesionant-los. 

Agraïm la confiança del Govern de
la Generalitat a l’escollir Lleida per
construir el primer aeroport de gestió
pròpia que obre una nova porta al
món des de l’oest de Catalunya i
satisfà un gran anhel de tots els
lleidatans.2

EQUILIBRI
TERRITORIAL
I COHESIÓ

Antoni

PEREA
ALCALDE

D’ALGUAIRE

L’aeroport recentment inaugurat a Al-
guaire (Lleida) té unes caracterís-

tiques estètiques i arquitectòniques sin-
gulars que l’integren de forma magistral
en el territori. Des del municipi entenem
l’existència d’aquesta important infra-
estructura com el principi d’un canvi
històric en la forma de vida dels ciuta-
dans. Ens il·lusiona, ens situa al mapa
de Catalunya i en les rutes aeronàuti-
ques continentals. 

Amb el pas del temps l’aeroport con-
tribuirà a canviar el model socioeconò-
mic de la població, basat actualment en
l’agricultura, la ramaderia, les petites in-
dústries, el comerç i algunes empreses
de construcció.

També generarà activitat econòmica
si va lligat a la creació d’un polígon lo-
gístic i a una ciutat aeroportuària que
aconsegueixin retroalimentar-se per ge-
nerar ocupació. També seria necessari
compatibilitzar-lo als plans del Sas amb
explotacions agropecuàries com més
modernitzades millor, i garantir el rega-
diu, antiga i anhelada reivindicació dels
nostres veïns.

En resum, el que hauria d’afavorir
aquesta nova infraestructura és la mi-
llora de les condicions de vida, de tre-
ball i d’oci de la ciutadania.

Des de l’Ajuntament d’Alguaire farem
tot el que estigui a les nostres mans per-
què així sigui.2

CANVI DE
MODEL SOCIAL 
I ECONÒMIC

Jaume

GILABERT
PRESIDENT DE LA

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

L’entrada en funcionament del primer
aeroport de la demarcació de Lleida

situa el nostre territori en els mapes ae-
ris internacionals per primera vegada.
Aquesta infraestructura ha estat conce-
buda per augmentar el creixement
econòmic de la nostra àrea geogràfica,
amb àmplies possibilitats de convertir-
nos en una zona d’activitat logística de
referència en el conjunt de Catalunya, i
amb una perspectiva de més desenvo-
lupament del turisme, especialment pel
que fa a ampliar el nostre mercat actual
–molt basat en la proximitat– gràcies als
vols que tindrem a altres països. Els nos-
tres principals valors –cultura i naturale-
sa– cada dia tenen més demanda en el
mercat turístic.

Des de la Diputació de Lleida desen-
volupem el turisme ornitològic, amb una
clientela, sobretot del Regne Unit, en ple
auge; disposem d’una oferta d’esquí amb
pistes de gran qualitat, i oferim més de
500 cases de turisme rural, a més de
l’assortiment hoteler. La nostra aposta
és ara fer una bona promoció per do-
nar a conèixer els nostres valors i captar
nous clients. 

Aquest aeroport també representa una
aposta per l’equilibri territorial en el marc
de Catalunya, i és un repte per a tots per-
què és el primer que promou la Genera-
litat i amb ell ens hi juguem més que el
seu èxit individual.2

AUGMENTAR
EL POTENCIAL
TURÍSTIC

Joaquim

ALSINA
DIRECTOR
DE L’ACEM

Ja tenim l’aeroport de Lleida-Alguai-
re inaugurat i operatiu. És un element

importantíssim al mapa de les infraes-
tructures que les comarques del Pirineu
necessiten per convertir-se en un destí
turístic internacional de primer nivell. Fi-
nalitzada la cerimònia inaugural hem de
seguir treballant seriosament per rendi-
bilitzar la inversió que hem fet. Les ad-
ministracions, locals, autonòmiques i
central, han de treballar per completar
el mapa d’infraestructures. Millorant sen-
siblement els accessos des de l’aero-
port al Pirineu. L’autovia Lleida-Viella i la
millora del tren Lleida-la Pobla de Segur
són només un exemple dels accessos
a millorar.

Les estacions d’esquí catalanes po-
dem competir sense complexos amb la
resta de destins turístics d’hivern euro-
peus. Només a títol d’exemple, no són
moltes les estacions europees amb el ni-
vell de qualitat en tots els seus serveis
que té Vaquèira-Beret, ni amb una ofer-
ta cultural complementària com la que
ofereix Boí-Taüll Resort.

Hem de sortir a buscar clients amb
missatges comuns, sector privat i públic,
i preparar-nos per rebre’ls de forma ade-
quada. Això implica mantenir i millorar
permanentment el nivell dels nostres ser-
veis i formació. En el context actual de
crisi econòmica la queixa és inútil, po-
sem-nos a treballar.2

LA QUEIXA 
ÉS INÚTIL, S’HA 
DE TREBALLAR

Joan

SIMÓ
PRESIDENT CAMBRA
COMERÇ DE LLEIDA

Disposar d’una infraestructura aero-
portuària de nivell regional ens per-

metrà situar-nos dins de la xarxa d’ae-
roports regionals europea i, per tant,
integrar el nostre territori, amb totes les
potencialitats que això significa des del
punt de vista de la mobilitat i a nivell
econòmic, amb el cor d’Europa. La si-
tuació estratègica privilegiada de Lleida,
com a porta d’entrada a Catalunya, amb
una intermodalitat de primer nivell que
aportarà el tren d’alta velocitat i la con-
nectivitat amb la xarxa viària, ens ha de
permetre consolidar el nostre aeroport i
també una de les grans oportunitats que
té Lleida: convertir-se en el gran centre
logístic de Catalunya.   

En aquests moments estem immersos
en un procés de globalització que està
canviant el model productiu. En aquest
context, Catalunya té davant seu una in-
finitat d’oportunitats i el nostre aeroport té
la possibilitat de connectar-nos amb Eu-
ropa a través de la xarxa aeroportuària.

Per un altre costat, en el disseny de l’a-
eroport s’ha tingut en compte una àrea
d’activitats logístiques i empresarials que
contribuirà a allotjar activitats lligades al
sector aeronàutic. Per tant, aquesta in-
fraestructura s’erigeix en un element ca-
talitzador d’oportunitats empresarials es-
pecialitzades. Per això, animo a tothom a
utilitzar aquesta infraestructura que be-
neficiarà tota la societat catalana.2

GRAN CENTRE
LOGÍSTIC DE
CATALUNYA

Noves oportunitats per 
a Lleida i el seu entorn



E
ls aeroports són punts es-
tratègics no només per a la
connexió de les ciutats i els
països, sinó també per a la
competitivitat de les em-

preses en un món i una economia glo-
balitzats. El Govern de Catalunya con-
sidera fonamental que la gestió dels
aeroports faciliti aquest procés d’ober-
tura de la nostra economia. Per això,
des de fa uns anys la Generalitat insis-
teix a dissenyar el seu propi model ae-
roportuari, inspirat en la fórmula de ges-
tió existent a la majoria de països de la
Unió Europea així com als Estats Units,
que suposa un èxit per a la competitivi-
tat dels seus territoris.

El model català s’ha concretat en la
llei d’aeroports i el pla d’aeroports, aerò-
droms i heliports aprovats per l’Execu-
tiu català.  Aquest model arribarà a la
plenitud dels seus objectius amb el des-
envolupament del mateix mapa d’infra-
estructures aeroportuàries i el traspàs
dels aeroports de Girona, Reus i Saba-
dell, alhora que la participació de la Ge-
neralitat en la gestió de l’aeroport de
Barcelona-el Prat.

Les noves eines planifiquen a sis anys
vista les accions en cada una de les in-
fraestructures, partint de la premissa
que cada aeroport s’ha de gestionar
d’una manera individualitzada amb la
participació directa de tots els agents,
públics i privats, del territori. L’objectiu
primordial és tenir aeroports que puguin
decidir la seva pròpia política comercial
i d’infraestructura.

EXEMPLE A SEGUIR
El dilema suscitat entre gestió integra-
da i gestió individualitzada està clara-
ment resolt a favor de la gestió indivi-
dual als països del nostre entorn. Els
casos d’Alemanya, Itàlia i França, en
aquest sentit, en són clars exemples.
Així mateix, si fixem la vista més enllà,
veurem que grans països com els Es-
tats Units, el Canadà i Austràlia apos-
ten també per la mateixa fórmula. Da-
vant aquest panorama, la situació
d’Espanya és ben diferent, ja que fins
al moment és AENA, entitat propietat
de l’Executiu central, qui centralitza tot
el servei.

Però les possibilitats que s’obren de
gestió individual són múltiples, ja que
depenen de la infinitat de combinacions
entre la participació d’agents públics i

privats. En aquest sentit, la llei d’aero-
ports proposa un model de gestió mixt
entre empresa pública i privada carac-
teritzat pel seu caràcter local. 

Un dels temes que centren el debat
públic és el model de gestió de l’aero-
port de Barcelona-el Prat. El Govern
central ja ha fet els primers passos per
remodelar el sistema aeroportuari esta-
tal i descentralitzar la gestió dels aero-
ports més importants que fins ara as-
sumeix íntegrament AENA. En aquest
sentit, s’està negociant un model de
gestió individualitzada, amb una posi-
ció determinant de la Generalitat i la par-
ticipació dels ajuntaments de Barcelo-
na i el Prat, de la Cambra de Comerç i
del sector privat.

FET REALITAT
A l’espera de com s’acabi la iniciativa
del Ministeri de Foment i les negocia-
cions respecte a Barcelona-el Prat i els
traspassos d’altres aeroports, l’aplica-
ció tant de la llei com del pla d’aeroports
ja es pot concretar en l’aeroport de Llei-
da-Alguaire, inaugurat recentment. Es
tracta de la primera infraestructura del
sector aeroportuari que des del moment
de la seva concepció es va fer seguint
el model de l’Executiu català i que pre-
tén ser l’exemple de les futures infraes-
tructures aeronàutiques catalanes. Al
maig s’hi sumarà l’aeròdrom de la Seu
d’Urgell, i més endavant, el corporatiu
d’Igualada-Òdena.

El pla d’aeroports també fa menció
dels aeròdroms i els heliports existents
a Catalunya. Sobre els aeròdroms, la
política proposada és la de millorar les
infraestructures existents i potenciar la
creació de nous aeròdroms, i la Gene-
ralitat preveu crear línies d’ajudes per a
la seva construcció i manteniment.

Sota la premissa que els heliports po-
den tenir una funció social (transport sa-
nitari, emergències, salvament marítim,
control de trànsit...) i empresarial (tras-
llat d’executius), el pla preveu millores,
configurar una xarxa basant-se en el seu
ús, incorporar els heliports com un ele-
ment del sistema de transport de Cata-
lunya, i potenciar l’Administració com a
entitat dinamitzadora, reguladora i fis-
calitzadora dels heliports.

1.582 MILIONS D’INVERSIÓ 
El pla d’aeroports i aeròdroms de Ca-
talunya inclou una inversió de 1.582 mi-
lions d’euros fins al 2015 per a la millo-
ra de les instal·lacions aèries i els seus
serveis relacionats. De la inversió total
del pla, la Generalitat aporta 394 mi-
lions, i AENA, la resta.

A més, la Generalitat ha creat un nou
ens, Aeroports Públics de Catalunya,
dedicat principalment a definir i garan-
tir el compliment de les estratègies que
s’han de seguir en el sistema aeropor-
tuari català.2

El Govern persegueix
una gestió
individualitzada 
com als països veïns
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Un model
aeroportuari 
amb moltes
oportunitats
El pla i la llei d’aeroports representen 
una ocasió immillorable per al territori 

la tribuna Oriol BALAGUER
CONSELLER DELEGAT D’AEROPORTS DE CATALUNYA

El Govern de la Generalitat, cons-
cient del paper estratègic del sec-

tor aeroportuari, li ha volgut donar un
fort impuls aquesta legislatura. L’acció
del Govern es concreta en primer lloc
en l’aprovació del pla d’aeroports,
aeròdroms i heliports de Catalunya
2009-2015, que defineix i planifica la
xarxa aeroportuària del país en el fu-
tur immediat. Les accions més desta-
cades del pla són la participació en
el desenvolupament de l’activitat dels
aeroports de Barcelona, Girona i Reus,
la construcció i posada en servei del
nou aeroport de Lleida-Alguaire, la
construcció de l’aeroport corporatiu a
Igualada-Òdena i la remodelació de
l’aeròdrom de la Seu d’Urgell. També
s’aposta per reforçar la xarxa d’ae-
ròdroms i d’heliports i per dinamitzar
el món de l’empresa aeronàutica de
Catalunya.

El pla vol anar més enllà de les grans
infraestructures i fer un repàs detallat
dels aeròdroms i heliports que avui té
Catalunya, conèixer la situació actual
i establir la necessitat de millorar-los.
Així mateix, es proposa portar a terme
una ampliació del nombre d’aeròdroms
i heliports.

L’altre impuls del Govern és la nova
llei d’aeroports, heliports i altres infra-
estructures aeroportuàries aprovada
el 22 de juliol pel Parlament i que re-
gula les infraestructures del transport
aeri, la seva connectivitat, així com
l’impuls del creixement econòmic res-
pectant el medi.

La llei és innovadora perquè busca
la simplificació administrativa, amb el
nou pla director urbanístic i aeropor-
tuari que retalla el termini de tramitació
a la meitat; és planificadora perquè in-
corpora a través d’un pla totes les in-

fraestructures de l’àmbit, i és agilitza-
dora perquè crea l’ens públic Aeroports
de Catalunya, com a nova eina de ges-
tió del Govern que ajudarà a accelerar
la transformació d’un model aeropor-
tuari que ha quedat endarrerit si el com-
parem amb els d’altres països d’Euro-
pa. En aquest sentit, la llei recull la
voluntat de construir un nou model or-
ganitzatiu que individualitza la gestió
dels aeroports comercials i permet la
possibilitat d’incorporar gestors privats
en el seu desenvolupament.

Amb el nou pla d’aeroports, que de-
fineix les prioritats per als pròxims anys,
la nova llei i la posada en marxa de l’a-
eroport de Lleida-Alguaire, Aeroports
de Catalunya (creada fa tres anys) té
l’oportunitat de complir el somni de fer
de Catalunya un actor rellevant del
transport aeri i la indústria aeronàutica
europea.2

UNA LLEI INNOVADORA

Mapa aeroportuari
El pla d’aeroports, aeròdroms 
i heliports preveu l’existència 
de set aeroports repartits per 
tot el territori català



L
a competència entre aero-
ports és dura, i a vegades fa
falta molt més que excel·lents
instal·lacions per captar aero-
línies que estiguin interessa-

des a dibuixar Barcelona en els seus
plans de vols. Si a més hi afegim la vo-
luntat que aquests vols siguin intercon-
tinentals i la necessitat que una aliança
de companyies aèries aposti per aquest
tipus de vols, la dificultat es multiplica
per a l’aeroport català. Per això, i men-
tre es negocia el nou model de gestió
d’aeroports d’Espanya, la Generalitat 
s’ha dotat del pla d’aeroports, aerò-
droms i heliports i de la llei d’aeroports,
instruments que dibuixen el model a se-
guir per aconseguir la competitivitat del
nostre país.

El motiu de situar Barcelona al mapa
de la rutes comercials intercontinentals
no és cap altre que potenciar l’economia
catalana. Si tenim en compte que el marc
econòmic ha canviat fruit de la globalit-
zació, les estratègies comercials del pa-
ís també ho han de fer. Anys enrere Ca-
talunya es definia pel seu caràcter
industrial. El diagnòstic d’avui és un al-
tre: una Catalunya en un món global que
té un paper principal en la investigació,
el desenvolupament de productes de
qualitat i el turisme d’alt nivell. Per tant,
és evident la importància que suposa dis-
posar d’un aeroport amb uns enllaços
aeris que ens situïn al mapa de destins
transoceànics i facilitin el nou paper de
Catalunya en l’economia global.

Per aconseguir aquest objectiu, primer
fa falta disposar de la infraestructura i,
segon, de la política comercial pertinent.
Amb la inauguració de la terminal 1 l’es-
tiu passat, Barcelona ja disposa del pri-
mer requisit. El segon vindrà amb la de-
finició del nou model organitzatiu dels
aeroports espanyols. Mentrestant, la Ge-
neralitat no s’ha quedat quieta i primer
va apostar pel Comitè de Desenvolupa-

Les rutes aèries 
han de facilitar 
el canvi del 
model econòmic

ment de Rutes Aèries  i recentment ho
ha fet amb el pla d’aeroports de Cata-
lunya. De moment, i mentre es negocia
la participació amb el Govern central de
la Generalitat a l’aeroport del Prat,
aquests instruments ofereixen, per un
costat, la infraestructura, i per un altre,
el model a seguir.

COMITÈ AMB PROJECCIÓ
Va ser el 2005 quan la Generalitat, l’Ajun-
tament de Barcelona, la Cambra de Co-
merç de Barcelona i AENA van crear el
Comitè de Desenvolupament de Rutes Aè-
ries, el CDRA. Es tractava de dotar Ca-
talunya d’un òrgan capaç de potenciar l’a-
eroport del Prat amb vistes al futur. El
potencial de Barcelona com a seu de vols
transoceànics s’havia d’explotar. 

El dinamisme econòmic de la ciutat, la
seva situació estratègica i la seva projec-
ció internacional clarament consolida-
da han convertit l’àrea econòmica de
Barcelona en una plataforma internacio-
nal d’activitats econòmiques, una força
motriu que encapçala el desenvolupa-
ment del sud d’Europa, especialment di-
rigida a sectors nous, emergents, com-
petitius i internacionals, amb un
creixement ininterromput en els mercats
estrangers.

Va ser amb aquesta premissa que les
institucions i l’empresariat català van unir
forces, juntament amb AENA, per ven-
dre el destí català. I aviat van arribar els
fruits: l’oferta de vols intercontinentals es
va incrementar el 2008 en més de 30 no-
ves freqüències, i amb l’obertura de la 
T-1 es va aconseguir la creació de set
noves rutes aèries i tres nous destins al
mapa de rutes de Barcelona. Mai abans
n’hi havia hagut tantes. 

La feina de l’ens consisteix a rastre-
jar les oportunitats de connexió entre
Barcelona i la resta del món i buscar ae-
rolínies interessades en la seva explo-
tació. Per això, el CDRA elabora estudis
de mercat i capta companyies interessa-
des a cobrir aquesta ruta amb què s’es-
tudia conjuntament el seu potencial
econòmic. Una vegada la companyia de-
cideix apostar pel Prat, es dissenya un
pla conjunt per promoure el seu llança-
ment comercial.

NOVES RUTES
El CDRA reflectia, en la seva memòria
anual del 2008, unes dades que invita-

ven a l’optimisme i, encara que estem
a l’espera de conèixer la memòria del
2009, les xifres que coneixem pronosti-
quen que el balanç serà molt satisfacto-
ri, tenint en compte la situació de crisi
actual. El document resum de l’activitat
del 2008 ja explicava que Barcelona te-
nia més vols directes intercontinentals
que mai. En total, el conjunt de vols de
la capital cap a destins no europeus va
suposar aquell any com a màxim un to-
tal de 187 freqüències setmanals (cap a
un total de 33 destins), 30 més que el
2007, un bon saldo segons el CDRA. 

Però no va ser fins a la inauguració de
la T-1 quan el comitè no va veure el seu
gran potencial per atraure noves rutes
intercontinentals. La temporada d’estiu
del 2009 va suposar la consolidació d’un
bon nombre de rutes, així com l’ober-
tura de set noves rutes i tres nous des-
tins al mapa de rutes de Barcelona. Mal-
grat la crisi econòmica, durant l’estiu
passat les rutes a Amèrica del Nord, Sud-
amèrica, els països de l’Est, Àfrica i Oce-
ania seguien creixent i consolidant-se.

OPORTUNITAT D’ALIANCES AÈRIES
Amb la inauguració de la T-1 no només
es va obrir la possibilitat d’atraure nous
destins per a la ciutat de Barcelona. La
nova terminal va suposar alguna cosa
més. La capacitat de la infraestructura
permet que totes les companyies aèries
d’una mateixa aliança aeronàutica es pu-
guin instal·lar en una mateixa terminal i,
per tant, facilita el transbord de passat-
gers mitjançant vols compartits.

Que les empreses aèries puguin col·la-
borar conjuntament i dissenyin vols com-
partits és el que fa possible la creació de
vols intercontinentals. És a dir, el que co-
neixem com a transbords en zona de
trànsit només és possible si la infraes-
tructura permet que el passatger canviï
d’avió sense haver de traslladar-se a un
altre edifici i, sobretot, sense haver de
tornar a facturar el seu equipatge. I com
que el transport de viatgers no és l’únic
objectiu de la política comercial del nou
aeroport, s’ha de pensar també en
aquests avantatges aplicats al transport
de mercaderies.

Per un altre costat, a l’hora de vendre
l’aeroport de Barcelona com a punt es-
tratègic juguen un paper important les
connexions amb altres infraestructures.
En aquest punt ens hem de parar a pen-

sar en l’impuls que suposarà l’arribada
del tren d’alta velocitat a la nova termi-
nal, que pel seu caràcter mixt beneficiarà
doblement, ja que passatgers i merca-
deries tindran un altre punt de connexió.
A més, s’ha de tenir en compte també
la connexió amb el tren de Rodalies i amb
una estació de la línia 9. 

Un altre punt a favor de l’aeroport del
Prat pel que fa a comunicacions el tro-
bem en la seva proximitat amb el port de
Barcelona –gran nucli logístic marítim eu-
ropeu i un dels amarratges de creuers
més importants del món–, que permet
una sinergia vital per al desenvolupament
de l’aeroport i de l’economia del país. 

ENTRE ELS 10 PRIMERS D’ESPANYA
A tot això s’hi ha d’afegir que l’aeroport
de Barcelona té una àrea de captació
d’un radi de  600 quilòmetres i 16 milions
d’habitants en la seva àrea d’influència.
Només amb aquestes premisses, ja està
en disposició de consolidar-se entre els
10 primers aeroports d’Europa. 

De moment la feina no s’atura i la 
T-1 de l’aeroport de Barcelona funcio-
na des de fa més de mig any amb els
ulls posats en el gran repte de conver-
tir la plataforma aèria de la capital ca-
talana en origen, enllaç i destí d’un gran
nombre de vols intercontinentals i, en
un futur no gaire llunyà, arribar a ser un
node de comunicacions aèries que si-
tuï Catalunya al mapa dels principals ae-
roports del món. 

L’espectacular instal·lació, obra de
l’arquitecte Ricardo Bofill, permetrà que
pel Prat passin fins a 55 milions de pas-
satgers a l’any i puguin operar una mit-
jana de 90 vols per hora. No és un ca-
pritx de la Generalitat de Catalunya:
totes les administracions públiques i sec-
tors privats s’han bolcat en aquesta
aposta amb la voluntat que repercutei-
xi positivament en l’economia del país
en aquest moment crucial. 

Amb la terminal 1 de l’aeroport de
Barcelona en ple rendiment, el pla d’a-
eroports i aeròdroms en marxa i els cinc
anys d’experiència del CDRA, Catalu
nya només ha d’esperar l’entrada de
la Generalitat en la gestió d’aquest ae-
roport català. Una participació que res-
pon a una demanda expressada reite-
radament pel Parlament de Catalunya,
el Govern i amplis sectors de la socie-
tat catalana.2

Amb la terminal 1 i el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries, l’aeroport del Prat 
aconsegueix el seu objectiu de situar la capital catalana als mapes de destins transoceànics

El Comitè de Desenvolupament de Rutes
Aèries de Barcelona (CDRA) va ser cons-
tituït a principis de l’any 2005 per la Gene-
ralitat de Catalunya, AENA, l’Ajuntament
de Barcelona i la Cambra de Comerç de
Barcelona, amb l’objectiu de promoure el
desenvolupament de noves rutes intercon-

tinentals des del Prat. Des d’aleshores el
nombre de vols i destins des de Barcelo-
na no ha deixat de créixer. Durant anys 
s’ha treballat en el posicionament de la ca-
pital catalana com a punt estratègic, però
no ha estat fins a l’arribada de la T-1 que
no s’ha vist consolidat el propòsit. A l’es-

pera del nou model aeroportuari espanyol
amb les seves respectives competències
comercials per part de la Generalitat, l’E-
xecutiu català s’avança amb el pla d’aero-
ports i segueix en la seva lluita juntament
amb el CDRA perquè Barcelona sigui un
aeroport intercontinental.

Amb destí
Barcelona

context

Amb l’objectiu de volar 
a tots els continents
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PROPICIA LES ALIANCES
ENTRE COMPANYIES 
I LA CREACIÓ DE VOLS
INTERCONTINENTALS

LA CONNEXIÓ AMB L’AVE
OBRE PERSPECTIVES 
PER A PASSATGERS
I MERCADERIES

LA T-1 PERMET ENTREVEURE 
NOVES OPORTUNITATS

Vols intercontinentals 
des de Barcelona 2005-2009
LA INAUGURACIÓ DE LA T-1 L’ANY PASSAT IMPULSA 
LA CREACIÓ DE VOLS TRANSOCEÀNICS
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Amèrica del Nord
Delta Airlines: Barcelona-Nova York i
Barcelona-Atlanta. Freqüència diària durant
tot l’any.
Continental Airlines: Barcelona-Newark
durant tot l’any.
US Airways: Barcelona-Filadèlfia cada dia
durant la temporada d’estiu.
American Airlines: Barcelona-Nova York vol
diari.
Air Transat: Rutes a Mont-real, Toronto i
Vancouver durant les temporades d’estiu.
Aeroméxico: Barcelona-Mèxic DF. Quatre
freqüències setmanals.

Amèrica del Sud
Aerolíneas Argentinas: Barcelona-Buenos
Aires, un vol setmanal.
Avianca: Barcelona-Bogotà, quatre vols
setmanals.

Àfrica i Mediterrani
Egyptair: Barcelona-el Caire, quatre vols
setmanals durant la temporada d’estiu i 5

durant la temporada d’hivern. Barcelona-
Luxor, vol setmanal durant la temporada
d’hivern.
Air Algerie: Barcelona-Alger, 4 vegades per
setmana durant l’estiu i 5 vegades a l’hivern.  
Spanair: Barcelona-Alger, 6 freqüències
setmanals a l’estiu, 7 a l’hivern. Barcelona-
Banjul, una vegada a la setmana.
Royal Air Maroc: Barcelona-Casablanca, deu
connexions setmanals.
Atlas Blue: Barcelona-Marràqueix, tres
freqüències setmanals. Barcelona-Tànger,
dos vols a la setmana.
Air Europa: Barcelona-Tunis, dues vegades
per setmana.
Tunis Air: Barcelona-Tunis, tres vegades per
setmana.
Vueling: Barcelona-Casablanca, tres
freqüències setmanals. Barcelona-
Marràqueix, tres freqüències setmanals.
Jet4you: Barcelona-Casablanca, Tànger i
Nador, amb cinc, quatre i una freqüències,
respectivament.
Air Aràbia Maroc: Barcelona-Casablanca, tres

freqüències per setmana, durant la
temporada d’estiu i cinc per setmana durant
la temporada d’hivern.

Europa de l’Est
Aeroflot: Barcelona-Moscou, deu freqüències
setmanals a l’estiu i hivern.
Transaero: Barcelona-Moscou, cinc
freqüències setmanals a l’estiu.
Vueling: Barcelona-Moscou, tres freqüències
setmanals a l’estiu.
Rossiya Airlines: Barcelona-Sant Petersburg,
cinc freqüències setmanals durant la
temporada d’estiu, una a l’hivern.
Vueling: Barcelona-Sant Petersburg, una
freqüència setmanal.
Transaero Airlines: Barcelona-Sant
Petersburg, una freqüència setmanal.
KD Avia: Barcelona-Kaliningrad, tres vegades
per setmana a l’estiu.
Ukraine International Airlines: Barcelona-
Kíev, tres vols setmanals a l’estiu i dues a
l’hivern. Barcelona-Lviv, un vol setmanal a
l’estiu.

Croatia Airlines: Barcelona-Zagreb, tres
vegades per setmana durant l’estiu.
Vueling: Barcelona-Dubrovnik, vol diari
durant la temporada estival.

Àsia i Orient Mitjà
Singapore Airlines: Barcelona-Singapur, un
vol diari.
Pakistan International Airlines: Barcelona-
Lahore, un vol setmanal. Barcelona-
Islamabad, un vol setmanal. Barcelona-
Karachi, un vol setmanal.
Jade Cargo: Barcelona-Shenzhen, vol
setmanal. Barcelona-Xangai, vol setmanal.
Turkish Airlines: Barcelona-Istanbul, dos vols
diaris.
El Al: Barcelona-Tel Aviv, sis freqüències
setmanals.
Arkia Airlines: Barcelona-Tel Aviv, tres
freqüències a l’estiu i dos a l’hivern.
Royal Jordanian: Barcelona-Amman, dos vols
setmanals.
Cargolux: Barcelona-Hong Kong, tres vegades
per setmana.

Companyies aèries que volen des de Barcelona

ADOLFO ALONSO



E
ls aeroports de Girona i
Reus són el clar exemple
d’equilibri i cohesió territo-
rial. Si a aquesta premissa
hi sumem una política de

col·laboració en la gestió comercial en-
tre el Govern,  AENA, els governs locals,
el sector privat i les companyies aèries,
obtenim la fórmula que ha generat com-
petitivitat a les comarques de Girona i
Tarragona a partir de la interactuació en-
tre infraestructura i societat civil.

A l’espera del traspàs dels aeroports
de Reus i Girona a la Generalitat, aques-
tes infraestructures segueixen la seva
activitat en la línia d’impulsar la compe-
titivitat de les seves respectives zones
i, per tant, de potenciar l’equilibri terri-
torial i la dinamització econòmica del -
país en general. Així mateix, aquests
equipaments serveixen per aproximar la
costa, la cultura, el patrimoni històric i
la gastronomia catalanes a les principals
capitals europees i a la resta de la
Península. 

AEROPORT EN EXPANSIÓ
El de Girona és un clar exemple d’aero-
port europeu en expansió. Les dades
certifiquen aquesta afirmació, ja que en
només sis anys (del 2003 al 2009) ha
passat de tenir 1,4 milions de passat-
gers a tenir-ne 5,2 milions, xifra que su-
posa un increment del 265%. 

Aquest creixement ha permès que Gi-
rona passi d’ocupar el 2003 el lloc nú-

Una política
comercial pròpia 
els permet elaborar
estratègies a mida

mero 18 d’aeroports d’Espanya a ocu-
par la vuitena posició l’any passat. Un
increment de passatgers tan considera-
ble que també s’ha reflectit en el comp-
te de resultats. Girona, l’any passat, va
ser el tercer aeroport d’Espanya amb
més bons resultats operatius. 

L’explicació la trobem en la conjuntura
que es va produir quan el 2002 s’hi va ins-
tal·lar la companyia de baix cost Ryanair.
Girona s’ha convertit en una de les bases
d’aquesta companyia, que ha apostat cla-
rament per l’aeroport del nord de Cata-
lunya. Els 50 destins regulars que ofereix
actualment en són una bona prova. 

El repte de la infraestructura gironina
està ara a impulsar l’activitat regular de
les altres companyies de baix cost que
operen a Girona i, per un altre costat,
dinamitzar també l’activitat xàrter, que
pateix un retrocés a causa del desen-
volupament d’aquestes companyies de
baix cost.

Un dels atractius de l’equipament de
Girona resideix en la seva situació es-
tratègica. La Costa Brava, el patrimoni
cultural, la seva posició pròxima tant als
Pirineus com a l’àrea d’influència de Bar-
celona són atractius turístics de qualitat.
L’avantatge de no haver de sobrevolar
l’espai aeri de Barcelona suposa el prin-
cipal reclam per a totes les companyies,
ja que es tracta d’una característica que
ha jugat molt a favor seu. Per un altre
costat, s’hi suma la favorable configura-
ció de l’equipament, caracteritzada per
un accés ràpid a la plataforma d’esta-
cionament i una àmplia zona de contac-
te entre l’estacionament d’aeronaus i la
terminal de passatgers.

Finalment, les millores previstes pel
que fa a accessibilitat seran el punt fort
de l’aeroport de Girona. A curt termini,
es preveu el pas de la línia d’alta veloci-
tat Barcelona-frontera francesa molt a
prop de les seves instal·lacions, i a llarg
termini també està prevista la connexió

ferroviària amb l’Eix Transversal Ferro-
viari, línia de trànsit mixta que connec-
tarà Lleida amb l’aeroport de Girona pas-
sant per la Catalunya interior.

Tots aquests aspectes permetran amb
facilitat l’expansió de l’aeroport i que es
compleixin les previsions del pla direc-
tor d’AENA, que contempla arribar als
10 milions de passatgers el 2015.

Si, tal com està previst, d’aquí cinc
anys s’ha de publicar el volum de l’ae-
roport, llavors és necessari que la infra-
estructura estigui preparada per acollir
el futur trànsit de passatgers i aeronaus.
En aquest context es preveuen actua-
cions relatives a l’ampliació de la pista
de vol i a la construcció de nous carrers
de rodament.

També és necessari reorganitzar les
dependències de la terminal per aug-
mentar la superfície i els equipaments de
l’àrea de sortida, a més d’un nou edifi-
ci amb el seu respectiu aparcament que
es destinarà als serveis de coordinació
de la gestió de l’aeroport.

Per un altre costat, i en la mateixa lí-
nia de contribuir al creixement de l’aero-
port, s’estan estudiant noves estratègies
per al sector de l’aviació esportiva i d’e-
xecutius, que, encara que representa una
part molt significativa dels moviments de
l’aeroport, ha de créixer al mateix ritme
que l’aviació comercial.

Les previsions d’aquest pla director
fan que sigui necessari disposar d’es-
pais de reserva que garanteixin el desen-
volupament de la instal·lació en el futur.
Es tracta d’una actuació prioritària a cau-
sa del dinamisme del procés d’urbanit-
zació de l’entorn de l’aeroport. La nova
reorganització del territori ha de contem-
plar els plans de l’aeroport de créixer cap
a l’oest, on està prevista la construcció
de dues pistes paral·leles i una nova ter-
minal que duplicarien la capacitat actual.

Més enllà del compliment de les pre-
visions de creixement, el futur de l’aero-

port de Girona passa pel seu traspàs a
la Generalitat de Catalunya. Sense cap
mena de dubte, amb aquesta transfe-
rència l’aeroport de Girona disposaria
d’una eina més per afrontar els nous rep-
tes, sobretot pel que fa a la competitivi-
tat, ja que la gestió individual i del terri-
tori propiciaria una política comercial
aeroportuària a mida per a les comar-
ques gironines.

EL FUTUR DE REUS
Les comarques del Camp de Tarragona
disposen de l’aeroport de Reus, una in-
fraestructura aeroportuària que els con-
fereix l’oportunitat de desenvolupar l’ac-
tivitat econòmica del territori. L’aeroport
de Reus és un equipament amb un
excel·lent potencial gràcies a la seva po-
sició geoestratègica, ja que combina la
fortalesa turística de la Costa Daurada,
l’àrea industrial dels voltants de Tarrago-
na, la proximitat amb Barcelona i la con-
nectivitat intermodal.

Igual que el seu homònim de Girona,
l’aeroport de Reus concentra la seva ac-
tivitat en el transport de passatgers, es-
pecialment en les companyies de baix
cost. Disposa d’una xarxa de vols a les
principals ciutats europees, així com di-
verses rutes per la Península i enllaços
amb altres punts turístics del Mediterra-
ni. En canvi, encara que el volum de l’ac-
tivitat ha anat en augment des que es va

inaugurar, el creixement no ha estat tan
elevat com el de Girona. Per això, AENA
té previst destinar-hi un nou paquet d’a-
judes econòmiques.

Per afavorir el creixement i donar a l’a-
eroport l’impuls que necessita, s’han pre-
vist diverses remodelacions. Mentre que
la plataforma disposa de prou amplada
perquè les companyies de baix cost pu-
guin fer les seves maniobres en temps
curts de recorregut, la terminal de pas-
satgers necessita optimitzar els seus
usos perquè els viatgers puguin facturar
els seus equipatges o accedir a l’aero-
nau amb agilitat.  

Així, l’ampliació de l’edifici de la termi-

nal, l’ampliació de la plataforma d’apar-
cament d’aeronaus, el desenvolupament
d’una nova àrea d’aparcament de vehi-
cles i la construcció d’una nova torre de
control són algunes de les millores pre-
vistes per a l’aeroport de Reus. 

PREVEURE NOUS USOS
El creixement de l’aeroport de Reus hau-
ria de garantir el desenvolupament d’ac-
tivitats complementàries, comercials i in-
dustrials associades al trànsit aeropor-
tuari. En aquest sentit, és necessari pre-
veure futures aplicacions de l’edifici de
la terminal, així com la reserva d’espai
per al tractament de la càrrega aèria mit-

jançant una terminal vinculada a l’expan-
sió dels polígons industrials dels voltants.  

El repte de l’aeroport de Reus està a
saber aprofitar les oportunitats que li ofe-
reix la seva infraestructura ancorada en
una situació geogràfica privilegiada i per-
fectament comunicada. L’oferta turísti-
ca de la Costa Daurada, però també la
de l’interior del Camp de Tarragona,
combinant el turisme rural amb el cultu-
ral, són atractius a potenciar. 

Des del punt de vista empresarial, el
clúster petroquímic instal·lat al voltant
del port de Tarragona pot obrir noves
rutes aèries enfocades cap a una clien-
tela més de negocis. Ara ha de saber

postular el seu nou paper de pol regio-
nal, centre d’intercanvi modal de la re-
gió, on conflueixen transport aeri, viari,
ferroviari i marítim, si comptem el port
de Tarragona.

Ja es disposa tant de la infraestructu-
ra com de les condicions favorables del
mercat, de la voluntat institucional local,
en l’àmbit català i estatal, i també de les
línies estratègiques que permeten el des-
envolupament òptim.

En aquest sentit, l’aeroport de Reus
inicia el camí cap a un nou horitzó per
desenvolupar al màxim les seves opor-
tunitats i impulsar els sectors econòmics
i turístics territorials.2

Els dos aeroports garanteixen el desenvolupament de nombroses activitats
complementàries, comercials i també industrials

La xarxa d’aeroports de Catalunya la
defineixen, a més de l’aeroport de
Barcelona i el nou equipament de
Lleida-Alguaire, els aeroports de Gi-
rona i Reus. L’àrea d’actuació d’a-
questes dues infraestructures confi-
gura el model de país equilibrat i

cohesionat pel qual s’aposta. 
Aquests dos aeroports han acon-

seguit en pocs anys dibuixar els seus
territoris d’influència (Girona-Costa
Brava i Tarragona-Costa Daurada) en
els mapes aeris europeus, i s’han
convertit en importants centres de di-

namització econòmica a les seves
àrees d’influència. El seu èxit ha vin-
gut de la mà d’una política comercial
pròpia, impulsada pel Govern de la
Generalitat de Catalunya, les institu-
cions, el teixit empresarial dels dos
territoris i AENA.

Reequilibri
territorial

exemples d’èxit

Girona i Reus fan
més competitiva la
seva zona d’influència
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A PLE RENDIMENT

S’ESPERA QUE 
L’AERÒDROM GIRONÍ
DUPLIQUI EL SEU VOLUM
D’AQUÍ 5 ANYS

EN EL CAS DEL DE
TARRAGONA,HA
D’APROFITAR LA SEVA
SITUACIÓ GEOGRÀFICA

LA RECONVERSIÓ ÉS NECESSÀRIA 
PER PLANTAR CARA AL FUTUR

DLES DUES APOSTES 
HAN GENERAT RIQUESA
ALS SEUS TERRITORIS
CIRCUMDANTS

Oferta de vols des dels aeroports de Girona i Reus
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El considerable increment de passatgers als dos
aeroports no metropolitans de Catalunya ha
permès que Girona i la Costa Brava i Reus i la Costa

Daurada tinguin unes portes d’accés a la resta
d’Europa, tal com s’observa en l’oferta de vols
d’estiu dels dos aeroports.



Un helicòpter a l’aeròdrom de la Seu d’Urgell.

A
mb la reobertura de l’aeròdrom
de la Seu d’Urgell el pròxim
mes de maig, el Pirineu català
veurà complir-se un altre dels

objectius del pla d’aeroports, aeròdroms
i heliports de l’Executiu català. La nova
infraestructura reforçarà la dinamització
econòmica i turística de la zona, i en ge-
neral la competitivitat del nostre país. Per
segona vegada s’inaugurarà una infra-
estructura aeronàutica gestionada direc-
tament per la Generalitat, després de l’a-
eroport de Lleida-Alguaire i una mica
abans que l’aeroport corporatiu d’Igua-
lada-Òdena.

Encara que les previsions assenyalen
la possibilitat que l’aeròdrom es conver-
teixi en un futur en un aeroport comercial
que permeti portar a terme operacions
internacionals, de moment, en aquesta
primera fase els serveis de les instal·la-
cions seran només d’aeròdrom. La valo-
ració del desenvolupament d’aquesta pri-
mera etapa permetrà la reflexió sobre la
seva remodelació global per ampliar-lo i
convertir-lo en el seu cas en un aeroport
amb finalitats comercials malgrat les se-
ves limitacions.

Així doncs, després d’anys sense ope-
rar, l’aeròdrom de la Seu d’Urgell de mo-
ment acollirà aeronaus en petit format
que la majoria es dedicaran a fer opera-

cions d’aviació d’índole general, turísti-
ques, corporatives, esportives i d’e-
mergències. A més, tindrà un apartat per
al transport de mercaderies de petit 
volum.

LA TRANSFORMACIÓ
L’aeròdrom de la Seu d’Urgell està situat
entre els termes municipals de Mont-
ferrer i Castellbò i Ribera d’Urgellet, a la
comarca de l’Alt Urgell. Va ser inaugurat
el 1982 i va funcionar de manera estable
fins al 1984, quan s’hi va fer l’últim vol co-
mercial. Posteriorment va ser utilitzat per
a l’aviació esportiva fins que, una vega-
da adquirit per la Generalitat, vist l’estat
d’abandonament que presentava, es va

tancar per raons de seguretat.
La reobertura de l’antic aeròdrom su-

posa la reconstrucció de les antigues ins-
tal·lacions i per a això s’hi ha destinat un
pressupost de 2,5 milions d’euros. Les
obres consisteixen fonamentalment en la
rehabilitació del terra, tant de la pista de
vol com de l’aparcament i voltants, la
substitució de les ajudes visuals, així com
la senyalització horitzontal de la pista i la
tanca perimetral existent. A més s’està
construint un heliport dintre de la plata-
forma de camp de vol, es condiciona l’an-
tic edifici administratiu amb previsió per
acollir el possible futur gestor de serveis
d’aeroport i finalment es rehabilita l’edi-
fici de la terminal i de la torre de control.

Tenint en compte les característiques
de les noves instal·lacions i amb data d’i-
nauguració, el nou aeròdrom de la Seu
es prepara per acollir operacions d’avia-
ció general i corporativa, i a més, tindrà
capacitat per donar servei a aeronaus
que porten a terme tasques d’extinció
d’incendis.

MIRANT AL FUTUR
Amb l’objectiu de fer un pas més en l’im-
puls del futur aeroport comercial de la
Seu d’Urgell, la Generalitat ha encarre-
gat el Pla Director Urbanístic i Aeropor-
tuari, que definirà amb més precisió els
possibles objectius i actuacions que es
portaran a terme a mitjà i llarg termini.
En aquest sentit, el pla estudiarà la via-
bilitat del projecte i permetrà planificar
les instal·lacions, tant des d’una pers-
pectiva urbanística com des d’un punt
de vista sectorial.

Així, el pla definirà aspectes com qui-
nes haurien de ser la delimitació i l’orde-
nació de la zona de servei de l’aeroport,
les servituds aeronàutiques i les limitacio-
ns que afectarien els terrenys del seu en-
torn, i detallarà les condicions que 
s’haurien de respectar si es posés en fun-
cionament. També inclourà estudis ge-
ològics i topogràfics dels terrenys de l’en-
torn, així com estudis econòmics i
ambientals que analitzin l’impacte de la
futura infraestructura sobre el territori i
identificarà les oportunitats de desenvo-
lupament que es poden derivar de la se-
va execució. L’experiència de l’aeròdrom
que està a punt d’estrenar-se, més
aquest pla director urbanístic i aeropor-
tuari permetrà la reflexió sobre la viabili-
tat de convertir-lo en un nou aeroport d’a-
viació comercial o mantenir-lo com a
aeròdrom d’aviació general.2
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La Seu d’Urgell acollirà 
un aeròdrom als Pirineus
Cobrirà la zona de l’Alt Urgell, la Cerdanya, Andorra i el turisme pirinenc

DLA GENERALITAT
GESTIONARÀ
DIRECTAMENT LA
INFRAESTRUCTURA 

La previsió és que
en el futur sigui una
instal·lació amb
finalitats comercials

LA GESTIÓ DE
L’AEROPORT HA 
DE SER AUTÒNOMA

Aviat farà tres anys del gran ac-
te al IESE de Barcelona, on
més de 800 persones, líders

del món econòmic i empresarial en la
societat civil catalana, van reivindi-
car una gestió individualitzada i des
del territori dels aeroports a Catalu-
nya. L’acte va deixar clara la necessi-
tat d’unes bones infraestructures ae-
roportuàries, però també que sense
la capacitat de gestionar-les de forma
total i individualitzada, canalitzada pels
principals actors del territori, deixa l’a-
eroport discapacitat.

Passats tres anys, hem avançat
molt en algunes coses. S’ha inaugu-
rat i està plenament operativa la no-
va terminal de l’aeroport del Prat, una
instal·lació de primer nivell que pot
competir amb qualsevol aeroport
d’Europa i que permet multiplicar la
capacitat de trànsit. A més del seu
disseny, molt funcional i estètic, ha
permès que la seva posada en mar-
xa es faci amb total normalitat.

També cal destacar l’adquisició per
part d’un grup d’inversors catalans de
la línia Spanair. Una aposta arriscada
però molt interessant, que ha de fa-
cilitar la implantació al Prat d’una línia
de referència, integrada en una gran
aliança, capaç de canalitzar vols di-
rectes de llarga distància i millorar l’o-
ferta a ciutats europees de referència.

A més, s’ha avançat en el desen-
volupament de l’oferta aeroportuària
de Catalunya: el flamant aeroport d’Al-
guaire, el projecte d’aeroport corpo-
ratiu a l’Anoia, o la proposta de re-
llançar l’aeroport de la Seu d’Urgell
són exemples de l’impuls que aquest
classe de transport està vivint a Ca-
talunya. Els traspassos al Govern de
la Generalitat dels aeroports de Giro-
na, Reus i Sabadell es preveuen prò-
xims i, per tant, el mapa de l’oferta ae-
roportuària és de primer ordre i permet
fomentar el desenvolupament territo-
rial de manera més equilibrada.

No obstant, continua faltant el més
important: l’autonomia en la gestió i

la capacitat de prendre decisions. Les
connexions aèries directes són clau,
i dotar la nova T-1 de les eines de ges-
tió necessàries que li permetin con-
vertir-se en un hub són essencials per
a la competitivitat de Catalunya. Els
primers intents per part del Ministeri
de Foment d’alliberar la gestió indi-
vidual d’alguns aeroports de la xarxa
d’AENA són un punt de partida, però
és insuficient. Fins i tot donant entra-
da a entitats públiques locals i al ca-
pital privat, la capacitat de decidir està
supeditada a la titular de la infraes-
tructura. No sé si és falta de volun-
tat real o perquè els aeroports es-
panyols competeixen entre si i amb
altres aeroports europeus de forma
individualitzada. La cessió de la ges-
tió passa per un ens independent i on
el territori tingui especial rellevància i
sigui capaç d’intercomunicar amb les
companyies aèries, establir preus i fi-
xar la seva política comercial, decidir
sobre les inversions a fer, etcètera,
pensant únicament en la millora con-
creta de cada aeroport.

Barcelona, capital de la Unió Euro-
mediterrània, situada en una àrea
d’activitat econòmica molt rellevant,
única al sud d’Europa, requereix un
aeroport que connecti, de forma di-
recta, amb la resta del món. La po-
sada en marxa de les ampliacions del
port de Barcelona i de Tarragona, la
connexió ferroviària d’alta velocitat i
mercaderies entre les valls de l’Ebre,
el Llevant, el sud de França, posen en
relleu un potencial de creixement ex-
traordinari i un territori d’intercanvi
econòmic i social com no havíem tin-
gut mai abans.

Una gestió autònoma, basada en
aquesta visió àmplia, en què partici-
pin les principals entitats polítiques i
socials és bàsica per aconseguir-ho.
Només amb aquesta perspectiva glo-
bal atraurem les desitjades rutes in-
tercontinentals, que són les que ator-
guen galons a una infraestructura com
l’aeroport.2

la tribuna
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Vista aèria de l’aeròdrom Igualada-Òdena.E
l nou aeroport d’Alguaire,
¿quines oportunitats obre
per al territori?
–Això s’haurà d’anar veient els

pròxims anys. Podríem fixar-nos en el cas
de Reus i Girona i la promoció del turisme
que han comportat, però el context terri-
torial i econòmic ha sigut molt diferent.
S’haurà de veure també quin trànsit és ca-
paç de generar el territori i quin tipus de
companyies en poden treure profit i po-
tenciar-lo.

–¿No hauria sigut millor situar el nou
aeroport en una zona més pròxima a
Andorra? ¿Quins avantatges té aques-
ta respecte a altres ubicacions?

–Des del principi es va plantejar com l’a-
eroport de la ciutat de Lleida i el seu en-
torn, i la seva localització és la més pròxi-
ma a la ciutat viable des del punt de vista
aeronàutic i ambiental. Respecte a Andor-
ra, no és fàcil trobar un emplaçament prò-
xim viable per a un bon aeroport, i l’em-
plaçament existent més pròxim, la Seu, té
limitacions.

–¿Quins són els principals compe-
tidors d’aquest aeroport?

–Actualment la gent de Lleida ha d’a-
nar bàsicament a Barcelona per agafar un
vol comercial, i també hi ha opcions in-
teressants des de Reus i Saragossa. Però
aquests aeroports tenen la seva pròpia
dinàmica i no es preveu que l’obertura de
Lleida els afecti gaire. L’aeroport més prò-
xim és el d’Osca, que també està co-
mençant. I a l’altre costat dels Pirineus hi
ha Tolosa, un competidor per al mercat de
l’esquí.

–¿Quin hauria de ser el model de
gestió aeroportuària de Catalunya?
¿Com valora el model actual i la nova
llei d’aeroports?

–Possiblement el model actual és mas-
sa uniforme i centralitzat a nivell espa-
nyol. Per entendre-ho ens pot ser útil el
símil del futbol: aeroports com Madrid i
Barcelona volen i poden jugar en una lli-
ga europea i fins i tot mundial, i haurien
de poder competir sense favoritismes per
part de la federació ni dels àrbitres, però
la sensació és que aquest no ha sigut
el cas pel que fa a Barcelona. Respecte
a la resta d’aeroports catalans, en
aquests últims anys Reus i Girona n’han
sortit ben parats amb la bonança econò-
mica i les ajudes de les administracions
catalanes. En aquests casos es dóna la
paradoxa que la gestió la fa una admi-
nistració i les ajudes les posa una altra.
Cal que el model de gestió aeronàutic es-
panyol evolucioni per corregir aquestes
incoherències.

–¿La T-1 de Barcelona té una infra-
estructura similar als aeroports de Gi-
rona i Reus? ¿Quin nou mapa de ru-
tes aèries pot obrir?

–Certament, la T-1 de l’aeroport de

Barcelona, en un context de caiguda o,
com a mínim, d’estancament del trànsit
aeri, pot ser un objectiu interessant per
a companyies de baix cost que actual-
ment operen a Reus i Girona. Aquestes
companyies han crescut en aeroports
secundaris, però algunes s’han fet for-
tes i poden estar interessades i prepa-
rades per fer el salt. Seguint el model del
futbol, les companyies serien els equips
i els aeroports els camps, i els equips
d’èxit poden pujar de categoria i jugar
en estadis de primera. I si com a socie-
tat volem jugar al màxim nivell, ens inte-
ressa tenir tant estadis com equips de la
màxima categoria. Si no podem fer po-
lítiques integrades en els dos aspectes,
infraestructures (aeroports) i serveis
(companyies), ho tenim molt difícil.

–¿Quin model proposa per al futur
aeroport de la Seu?

–La Seu té una limitació bàsica en lon-

gitud de pista que no li permet reactors
convencionals, del tipus A-320, els més
habituals a les companyies de baix cost,
i l’ampliació de la pista s’endevina molt
problemàtica. Caldrà esperar a veure les
conclusions del seu pla director, actual-
ment en fase de redacció.

–¿És necessari un aeroport corpo-
ratiu amb les infraestructures aero-
portuàries de Catalunya?

–Més que una necessitat, és una
oportunitat. Es tracta de posar una infra-
estructura a disposició del mercat de
l’aviació corporativa, amb la idea de po-
der generar un nucli d’activitat produc-
tiva d’alt valor afegit que pot ser inte-
ressant per a la conca d’Òdena i per a
Catalunya.

–¿Pot preveure el futur mapa de ru-
tes aèries de Catalunya?

–Em temo que això no és possible i
menys en la situació de crisi actual, que
ens obligarà a canvis importants en el
model productiu durant els pròxims
anys. En tot cas, sembla que el somni
de fer de l’aeroport de Barcelona un
gran hub europeu es va allunyant. Però
el mercat de l’aviació és tan volàtil que
és necessari estar atents i lluitar cons-
tantment. De moment es van aconse-
guint nous vols intercontinentals. I si bé
l’actual model de gestió aeroportuària
no ens satisfà, almenys tenim possibi-
litats d’incidir-hi.2

“El mercat de 
l’aviació és tan volàtil
que caldrà estar 
atents i lluitar
constantment”

LA REFLEXIÓ

L’
aeròdrom d’Igualada-Òdena
ha estat escollit, després de
concurs públic, com el futur i
primer aeroport corporatiu de

Catalunya. El triomf de la candidatura
presentada pels respectius ajuntaments
suposarà la dotació d’una infraestructu-
ra per al desenvolupament econòmic de
la comarca de l’Anoia, i es cobrirà així la
forta demanda dels vols empresarials
que els últims anys ha experimentat
l’aeroport del Prat. Per un altre costat, a
més de descongestionar-se l’aeroport
de Barcelona, es descentralitza aquest
servei i es contribueix al reequilibri
territorial.

Amb aquesta iniciativa la Generalitat
fa un pas més en el desenvolupament de
la xarxa d’aeroports comercials i aerò-
droms de Catalunya, que té com a ob-
jectiu millorar l’economia catalana i la di-
namització de la indústria aeronàutica
contemplada en el pla d’aeroports i aerò-
droms de Catalunya. L’aeroport corpo-
ratiu d’Òdena-Igualada suposa per a l’E-
xecutiu català dotar el país d’una nova
infraestructura gestionada directament des
de Catalunya i per a Catalunya. Després
de l’aeroport de Lleida-Alguaire i de l’ae-
ròdrom de la Seu, el corporatiu serà la prò-
xima infraestructura gestionada totalment
amb independència del Govern central i a
més amb accés als vols executius
intercontinentals.

IMPORTANTS AVANTATGES
L’aeròdrom d’Igualada-Òdena es con-
vertirà en un aeroport corporatiu al ni-
vell dels més moderns d’Europa i amb
capacitat per acollir vols d’aviació pri-
vada, ja sigui de negocis o empresa-
rials, com culturals o esportius, de pa-

queteria o d’emergència. Un aeroport
pel qual transitaran aeronaus capacita-
des per fer vols de curta, mitjana i llar-
ga distància, majoritàriament a Europa
i Espanya. 

L’aeroport corporatiu s’aixecarà sobre
una infraestructura en funcionament de
gran tradició; l’aeròdrom Igualada-Òde-
na, situat al terme municipal d’Òdena, a 3
quilòmetres de l’est d’Igualada i a menys
de 60 quilòmetres de Barcelona. Un al-
tre avantatge a favor seu és la seva posi-
ció privilegiada pel que fa a connexió per
terra, ja que la instal·lació confronta amb
l’autovia A-2. Per un altre costat, la ubi-
cació escollida no contempla restriccions
d’espai aeri i no interfereix en les opera-
cions dels aeroports de Barcelona, Giro-
na, Reus i Lleida.

El Pla Director Urbanístic i Aeroportua-
ri previst en la llei d’aeroports definirà les
actuacions necessàries per convertir l’a-
eròdrom en aeroport corporatiu. Així, les
futures instal·lacions podrien arribar fins a
200 hectàrees sense que suposi un risc
per al medi ambient, i la pista podria tenir
una longitud de 1.800 metres, aproxima-
dament.

A més a més, es construirà la pista de
rodadura asfaltada per al bon funciona-
ment i operativitat dels avions. Això con-
vertirà la infraestructura actual en un ae-
roport del nivell d’alguns aeroports
europeus de la seva mateixa categoria,
com Farborough (Londres), Le Bourget
(París) o Cannes.2

J. Z.
Àrea Monogràfics M
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JULIÀ
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 
DEL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE CATALUNYA

l’entrevista

“Madrid i BCN haurien de
competir sense favoritismes”
“És necessari que el model de gestió aeronàutic espanyol evolucioni”

Igualada-Òdena, seu
del primer aeroport
corporatiu català
Les instal·lacions de l’actual aeròdrom permetran
cobrir la demanda dels vols empresarials

DCONTRIBUIRÀ A
DESCONGESTIONAR 
EL PRAT I A REEQUILIBRAR
EL TERRITORI

Imatge nocturna de la T-1 de l’aeroport del Prat.
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