
Projectes per a aerotaxis, helicòpters a Andorra i 
globus turístics a Alguaire  
 
  
Gilabert insta a "aprofitar" l'aeroport i Ros vol que sigui referència del Pirineu 
  
Empreses que projecten serveis de taxis aeris amb base a l'aeroport d'Alguaire, una línia regular 
d'helicòpters a Andorra coordinada amb els horaris de l'AVE i globus aerostàtics turístics de gran altura es 
van donar a conèixer ahir en una jornada organitzada pel col·lectiu d'inversors Lleida Business Angels i la 
UdL per analitzar les possibilitats de negoci vinculades a aquesta nova infraestructura, que obrirà al 
desembre. 
Empresaris que projecten obrir un servei d'aerotaxis a l'aeroport d'Alguaire, una línia regular d'helicòpters 
entre Lleida i Andorra coordinada amb els horaris de l'AVE i fins i tot globus aerostàtics turístics que 
arribaran als 40 quilòmetres d'altura van presentar ahir les seues propostes al campus de la Universitat de 
Lleida (UdL) a Cappont. Ho van fer en el marc d'un cicle de conferències organitzat pel col·lectiu d'inversors 
Lleida Business Angels per analitzar les possibilitats de negocis vinculats a aquesta nova infraestructura, 
l'obertura de la qual és prevista per al desembre. En la inauguració de la jornada, el president de la 
Diputació, Jaume Gilabert, va fer una crida a "aprofitar l'oportunitat" que suposa l'aeroport i l'alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, va afirmar que ha de ser "l'aeroport del Pirineu".  
El conseller delegat de la firma Taxi Jet, Conor Neill, va explicar que l'empresa té intenció d'instal·lar una 
base a Alguaire per a serveis de taxi aeri per a l'any 2012, amb una flota de tres avions de quatre places. 
Neill va assenyalar que pretenen oferir trajectes a tot Europa, al Regne Unit i al nord de l'Àfrica per uns 
1.500 euros, dirigits a empreses. Neill va assenyalar que la firma, amb avions a l'aeròdrom de Sabadell, ha 
aturat la seua activitat fins al 2011, pel "retrocés de l'aviació corporativa davant de la crisi".  
Durant la jornada, la companyia CAT Helicòpters, dedicada a vols turístics a Barcelona, va anunciar que 
estudia establir línies regulars d'helicòpters per transportar viatgers entre Andorra i Barcelona, així com 
entre el Principat i Lleida, coordinades amb els horaris del tren d'alta velocitat. Jordi Cabarrocas, soci de 
l'empresa, va assenyalar que estudien serveis amb aeronaus "de setze passatgers, capaces d'arribar a 
Andorra en quinze minuts i de volar en condicions meteorològiques adverses".  
Així mateix, va destacar que, entre les alternatives que estudien en els seus estudis de viabilitat, hi ha la 
possibilitat d'habilitar un heliport a Lleida o usar l'aeroport com a base. També l'empresa Galactic Suite va 
presentar una proposta per organitzar vols turístics en globus aerostàtics capaços d'arribar als 40 
quilòmetres d'altura i amb cabina pressuritzada per als passatgers. La firma té com a soci en aquest 
projecte el propietari de l'administració de loteria de Sort, Xavier Gabriel, present durant el cicle de debats a 
la UdL. Un dels responsables de la companyia, Xavier Claramunt, va assenyalar que busquen ubicar la 
base "entre l'aeroport i Sort" i va assegurar que esperen oferir aquests vols a partir del 2012 a un preu d'uns 
90.000 euros. "És un projecte únic que podria atreure a Lleida turistes de molt alt nivell econòmic", va dir.  
RS Serveis de Teledetecció, empresa dedicada a la fotografia aèria amb infrarojos per avaluar risc 
d'incendis forestals o la presència de plagues en cultius, espera l'obertura de l'aeroport per establir-hi la 
base per als seus dos avions, segons el gerent, Robert Pedra.  
Per la seua part, Top Fly, dedicada a la formació de pilots professionals als aeroports de Sabadell i Osca va 
apuntar la possibilitat d'ampliar en el futur la seua activitat a l'aeroport d'Alguaire. 


