
OBERTURA D'UN AERÒDROM CONSTRUÏT PEL GOVERN 

Una aerolínia estrangera farà el primer vol des 

d'Alguaire 
• L'aeroport preveu connexions amb les ciutats de Londres, París, Milà i 

Lisboa 

• La Generalitat projecta inaugurar l'equipament la tardor que ve 
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EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 28.02.09 

 

Una companyia aèria estrangera --encara no se'n pot divulgar el nom-- 

serà, amb tota probabilitat, la primera a operar d'aquí vuit o nou mesos 

al nou aeroport de Lleida-Alguaire, que la Generalitat està acabant de 

construir. Les instal·lacions, que han comportat una inversió de 90 

milions d'euros, acolliran vols amb destí "a Madrid, Sevilla i la Corunya" i 

a ciutats europees "com Londres, París, Frankfurt, Lisboa o Milà", va 

avançar ahir el president de la Generalitat, José Montilla, que va fer una 

visita a l'aeròdrom, en l'última fase d'obres. "La previsió és que a la 

tardor ja entri en servei", va afegir el titular del Govern. 

 

"A finals de maig, els treballs quedaran definitivament acabats i serà a 

partir d'aleshores quan es començaran a fer els vols de prova per 

aconseguir les certificacions d'AENA", va concretar el conseller de 

Política Territorial, Joaquim Nadal (PSC). Serà, doncs, l'organisme estatal, 

que ja ha realitzat visites de treball a les instal·lacions, el que marcarà la 

data d'estrena de l'aeroport, el primer que construeix la Generalitat en 

solitari. 



 

Nadal va revelar que, a l'espera de concretar quines són les aerolínies 

que treballaran des de Lleida-Alguaire, la intenció de la Generalitat és 

"que hi hagi una companyia que faci tres o quatre vols fixos a poblacions 

d'Espanya i un altre operador internacional". L'explotació de l'aeroport 

l'adjudicarà, possiblement durant l'estiu, un ens gestor o consorci format 

al 50% per la Generalitat de Catalunya i per un grup d'administracions 

públiques i empresarials locals. 

 

PREVISIÓ D'ACCESSOS 

En la visita feta ahir a l'aeroport --la primera vegada que les 

instal·lacions s'obren al públic--, Montilla i el seu seguici van recórrer els 

2,5 quilòmetres de la pista central i la zona d'estacionament d'aeronaus, 

amb capacitat per a cinc avions i cinc helicòpters. A l'aeròdrom, que 

ocupa una super- fície de 367 hectàrees, s'hi podrà accedir des 

d'Alguaire (a la N-230) per una nova carretera. La Generalitat de 

Catalunya té previst iniciar aviat l'accés des d'Almacelles i la carretera N-

240. 


