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A l a pista de l’aeroport es van poder veure de prop diferents aeronaus.Alguns dels visitants a la torre de control.
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❘ La seu D’urgeLL ❘ Els vols a de-
manda operats des de l’aeroport 
d’Andorra-la Seu van a l’alça i 
el 2018 es va tancar amb 262 
operacions, una xifra que re-
presenta un increment de més 
del 30 per cent respecte a l’any 
anterior, el 2017, quan es van 
comptabilitzar 199 serveis. 

Són xifres que va oferir ahir 
l’empresa andorrana TSA El 
Teu Soci Aeri, la primera i única 
companyia instal·lada a l’aero-
port que ha consolidat el servei 
d’aerotaxi des que l’equipament 
va aconseguir els permisos per 
a les operacions comercials el 
2015. 

El 2017 va transportar 420 
passatgers, una xifra que el 

2018 es va incrementar fins als 
531. La firma disposa d’un re-
actor Cessna Citation II, amb 
capacitat per a vuit persones i 
un radi d’operacions de gairebé 
3.000 quilòmetres de distància, 
i acaba d’adquirir una segona 
aeronau amb les mateixes pres-
tacions que començarà a volar 
en un termini de dos mesos. 
Manel Pinó, soci de TSA, va 
destacar ahir l’increment de les 

operacions que els ha portat a 
doblar la flota “per poder donar 
resposta a totes les peticions”. 
Va explicar que algunes de les 
destinacions més freqüents són 
París, Lisboa, Madrid o també 
Ginebra o Brussel·les, la major 
part de les quals realitzades per 
clients que volen per motius de 
negoci o esportistes de clubs 
privats. 

La firma espera l’homologa-
ció per poder utilitzar el siste-
ma d’aproximació instrumental 
amb GPS que permetrà “tre-
ballar d’una forma més conti-
nuada” i oferir “més fiabilitat” 
als passatgers, ja que ara “po-
dem fer moltes operacions però 
sempre estem pendents que la 
meteorologia sigui la correcta, 

la qual cosa és un hàndicap”. La 
firma valorava també la neces-
sitat de dotar la pista d’il·lumi-
nació per poder realitzar vols 
nocturns. 

L’empresa opera així mateix 
com a transport medicalitzat i 
d’òrgans i ofereix cursos de for-
mació oficial de pilot de drons 
(RPA) i cursos de pilot privat 
(PPL) i comercial (CPL), tot això 
des de les instal·lacions de l’ae-

roport de la Seu d’Urgell. Els 
alumnes són majoritàriament 
veïns del Principat d’Andorra.

Portes obertes
L’aeroport d’Andorra-la Seu 

va organitzar ahir una jornada 
de portes obertes i centenars de 
persones van passejar per les 
instal·lacions al llarg del matí. 
Una exposició d’aeronaus de 
la Federació Aèria Catalana i 
l’oportunitat de visitar la torre 
de control amb els tècnics d’Ae-
roports de Catalunya, que van 
mostrar el material i els sistemes 
que utilitzen diàriament per fa-
cilitar les maniobres de les aero-
naves, van ser les activitats que 
van atreure més públic durant 
la jornada.

La seu posa de moda els aerotaxis
La firma andorrana El Teu Soci Aeri, que opera des de l’aeroport pirinenc, va portar a terme 262 
serveis l’any passat, un 30% més || París, Lisboa, Madrid o Ginebra, principals destinacions

infraestructures aeroport

ServeiS
el 2018 es van portar a 
terme 262 operacions amb 
els aerotaxis. el 2017 se’n 
van comptabilitzar 199

Mercat solidari amb quaranta parades  
i festa del comerç just a Balaguer

solidaritat entitats

el passeig de l’estació va centrar les activitats de la jornada.

❘ BaLaguer ❘ El passeig de l’Estació 
de Balaguer va acollir ahir la 
vuitena edició del Mercat Vell, 
en què van participar una qua-
rantena de paradistes, entre els 
quals Creu Roja, Productes de 
Comerç Just d’Oxfam Intermón 
o el Sindicat Popular de Vene-
dors Ambulants de Barcelona. 
Aquest mercadillo solidari és 
una iniciativa de l’associació 
Dóna Pas de Balaguer per pro-
moure la venda d’objectes uti-
litzats a fi de contribuir a do-

nar una alternativa d’ingressos 
a famílies que ho necessitin; 
mostrar una forma de mercat 
ecològica, solidària i sostenible 
i donar a conèixer la participa-
ció social i comunitària com a 
eina per al desenvolupament de 
la societat. Es van vendre tota 
classe d’objectes utilitzats com 
roba, jocs, llibres, aparells elec-
trònics i discos, entre d’altres. 
La jornada d’ahir va comptar 
amb activitats, tallers i xarrades 
sobre els drets socials i laborals 

de les persones temporeres i im-
migrants o la projecció del do-
cumental Perdre el fil sobre la 
producció de roba de treball al 
Marroc, entre d’altres. Durant 
la jornada també es va portar a 
terme la festa del Comerç Just 
i les finances ètiques que va 
comptar amb la presentació de 
l’entitat Ponent Coopera i de la 
lectura del manifest de la XX 
Campanya del Comerç Just. 
La festa va finalitzar amb una 
xocolatada popular al passeig.

j. B

homologAció
L’empresa andorrana  
espera l’homologació  
per utilitzar el sistema 
d’aproximació amb gPs
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