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L’aeroport acollirà la “Fórmula 1” de l’aire
• L a infraestructura podria ser una plataforma per al transport de mercaderies
de Lleida, es va explicar que en aquesta
primera prova en territori europeu de la
Fórmula 1 de les curses de l’aire participen diversos avions, d’uns 100 cavalls de
potència i velocitats que poden arribar
fins als 450 km/hora, en un circuit de vuit
quilòmetres. La competició, que podria
tenir continuïtat en els pròxims anys,
serà un dels actes que s’inclouran dins
de la Festa Major de Maig.

L’Air Race F1 tindrà lloc del 29 de maig a l’1 de juny. © Aeroclub Barcelona-Sabadell

Esports

L’ Aeroport de Lleida-Alguaire acollirà
del 29 de maig a l’1 de juny l’Air Race F1,
que per primera vegada se celebrarà a
Europa en el marc d’un nou festival aeri
que prendrà el relleu a l’October Airfest.
A més, durant aquells dies l’equipament

també serà la seu del Campionat estatal
de vols acrobàtics.
En el marc de la celebració de la Taula
estratègica de l’Aeroport de Lleida-Alguaire, en la qual participa l’Ajuntament

A l’estiu, vols a les Illes Balears
Durant l’estiu Air Nostrum tornarà a
operar, per tercer any consecutiu, vols
des d’Alguaire a Palma de Mallorca,
Menorca i Eivissa. La Taula estratègica va acordar reprendre la possibilitat
que l’aeroport pugui ser una plataforma per al transport de mercaderies
com a nova línia de treball estratègica
i de negoci per a l’Aeroport de LleidaAlguaire. També es va informar de la
finalització de la construcció de la plataforma Airon Park destinada al manteniment i la reparació d’aeronaus. •••

Més de 60 nens i nenes van d’aventura
• L ’Escola Municipal d’Aventura inclou les activitats d’escalada, BTT i piragüisme
Més d’una seixantena de nens i nenes participen en la cinquena edició
de l’Escola Municipal d’Aventura que
la Regidoria d’Esports organitza cada
any. El projecte aglutina les escoles
d’escalada, BTT i piragüisme.

Una quinzena de nens i nenes
de 7 a 14 anys aprenen els
coneixements i les tècniques
bàsiques d’escalada

entre d’altres. Finalment, l’Escola Municipal de Piragüisme, que iniciarà
les seves activitats a l’abril, s’adreça a
nens i nenes de 7 a 14 anys i es du a
terme amb la col•laboració de la Federació Catalana de Piragüisme. •••

L’Escola Municipal d’Escalada, que
es porta a terme amb la col•laboració
del Centre Excursionista de Lleida,
pretén donar a conèixer els coneixements i les tècniques bàsiques
d’escalada mitjançant exercicis físics i
el desenvolupament d’habilitats motrius. Actualment hi participen uns 15
nens i nenes de 7 a 14 anys.
L’Escola Municipal de BTT, que es
porta a terme amb la col•laboració de
la Penya Ciclista Colomina, té enguany
26 participants de 8 a 14 anys que
aprenen i practiquen salts, descens i
tècniques especials com el four-cross,
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El regidor Txema Alonso, a l’estrena de l’Escola Municipal d’Escalada. © H. Sirvent

