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L’AERÒDROM D’IGUALADA
ÒDENA ACOLLIRÀ LA
PRIMERA JORNADA
D’AVIACIÓ ADAPTADA
L’ESDEVENIMENT PERMETRÀ QUE LES
PERSONES AMB DIFERENTS TIPUS DE
DISCAPACITATS PUGUIN GAUDIR DEL
PLAER DE VOLAR
L’activitat és una iniciativa de les entitats socials relacionades amb el món de la
discapacitat i/o l’aviació “Vols per a tothom”, “Las Sillas Voladoras” i “Temyque”,
compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Aeroports de
Catalunya, Federació Aèria Catalana, l’Ajuntament d’Igualada i l’Ajuntament
d’Òdena. A més, s’hi han abocat desinteressadament i molt activament altres
entitats de la comarca com Àuria, Apinas, Consell Comarcal de l’Anoia,
Transports Masats, Unió Empresarial i Iguana, entre altres.
L’organització va realitzar l’any passat a l’aeroport de Lleida-Alguaire una
jornada 0 i després de l’èxit d’aquesta prova pilot (on 60 persones amb
discapacitat van poder gaudir d’un vol) es va decidir desenvolupar el projecte i
traslladar-lo a l’aeròdrom d’Igualada-Òdena cercant la complicitat de les
administracions i empreses locals. En aquest sentit, la Jornada d’Aviació
Adaptada, ha trobat a la comarca de l’Anoia, el suport del teixit social,
administratiu i empresarial que han destinat esforços i tot tipus de recursos per
aconseguir que l’aeròdrom d’Igualada-Òdena sigui la seu d’un projecte que
encaixa amb la projecció de la infraestructura i la sensibilitat i generositat del
territori.
La Jornada d’Aviació Adaptada té l’objectiu d’apropar el món de l’aviació al
món de la discapacitat i aconseguir que les persones amb alguna discapacitat
puguin gaudir del plaer de volar, provocant noves sensacions i empoderant-les
per viure amb més plenitud enriquint les seves vides quotidianes.
La jornada començarà a les deu del matí i acabarà a les sis de la tarda, durant
tot aquest temps, està previst que un total de 150 persones amb alguna
discapacitat s’enlairin, en total, es calcula que 110 maniobres tindran lloc a
l’aeròdrom d’Igualada-Òdena. Tot i que no tots els avions estaran adaptats, es
treballarà amb voluntaris especialitzats per poder facilitar l’accés als avions per
parts dels discapacitats amb grues especialitzades.
Les persones amb alguna discapacitat poden inscriure’s a través de la web
www.aviacioadaptada.cat el preu simbòlic de l’activitat és de 30€ i inclou el vol,
el dinar, la beguda i un pack regal.

UN PROJECTE SOLIDARI
La jornada és possible gràcies a la col·laboració desinteressada d’empreses i
entitats de la comarca, així com de pilots que posaran a la seva disposició les
seves avionetes i hores de vol sense cap recompensació econòmica. També es
comptarà amb un total de 100 voluntaris i voluntàries, entre ells professionals
fisioterapèutes, pilots, controladors aeris, psicòlegs i persones anònimes que
realitzaran tasques de suport logístic a la zona del bar, pàrquing, tallers,
muntatge…
.

UNA JORNADA PER A TOTHOM

La Jornada d’Aviació Adaptada està pensada per a totes les persones amb
qualsevol discapacitat física o psíquica, ells seran els protagonistes del dia però
també ho seran les seves famílies, acompanyants i públic en general
sensibilitzat amb el tema. Així, l’organització ha pensat un dia amb activitats
per a tothom perquè tothom pugui gaudir d’un dia a l’aeròdrom ja sigui des del
cel o des del terra.
Tothom està convidat a participar a passar el dia entre avions i avionetes però
també a gaudir de música, gastronomia i activitats familiars relacionades amb
el món de l’aeronàutica i la discapacitat.
En aquest sentit, s’oferirà una zona de chill-out amb l’actuació d’un dj. durant
tot el dia, parades de productors locals amb degustacions de cervesa artesana,
embotits, formatges, fruits secs, pastisseria.. i un bar amb productes
exclusivament locals.
També hi haurà un espai perquè el visitant experimenti amb un taller de
realitat virtual aplicada a la simulació aèria, una tecnologia innovadora que
permet simular un vol de manera quasi real.
Per la seva banda, les entitats socials també tindran el seu espai oferint
activitats per a tots els públics, així com una exposició de fotografies que Àuria
mostrarà d’un taller fet amb els seus usuaris sobre el món de l’aviació.
L’organització posa a disposició de tothom el servei gratuït de tres autobusos
adaptats, un que farà el trajecte des de Barcelona, un altre des de Martorell i un
tercer que estarà tot el dia recollint persones des de diferents parades
d’Igualada fins l’aeròdrom. Aquest servei és gràcies a la gentilesa de Transports
Masats i el Consell Comarcal de l’Anoia.

LA PROJECCIÓ D'UN AERÒDROM
PER L'AVIACIÓ ADAPTADA
Amb aquest projecte, l’aeròdrom d’Igualada-Òdena dibuixa un nou nínxol
d’activitat: l’aviació adaptada, una oportunitat de negoci i desenvolupament
econòmic per al territori a l’hora que posa en valor la sensibilització pel món de
la discapacitat.
En aquest sentit, algunes de les empreses aeronàutiques instal·lades a
l’aeròdrom han començat a desenvolupar el seu projecte de negoci al voltant
d’aquest model. Així, per exemple, Aircatfly ha adquirit recentment 5
ultralleugers adaptats per a ser pilotats per persones amb mobilitat reduïda tot
començant un projecte d’inclusió normalitzant l’escola aeronàutica per
aquestes persones. D’altra banda, l’entitat “Las Sillas Voladoras” ha establert la
seu d’un dels seus velers adaptats a l’aeròdrom anoienc tot signant un conveni
de col·laboració amb el Club de Vol a Vela Igualada-Òdena.
La sensibilitat empresarial comença a desenvolupar-se en aquest sentit i tot
indica que els esforços polítics van en la mateixa direcció, una prova d’això és el
gran suport que han realitzat per aquesta jornada destinant tècnics al projecte i
aportacions econòmiques.

L'ORGANITZACIÓ
L’organització de la jornada està pilotada per tres entitats socials relacionades
amb el món de l’aviació i/o el món de la discapacitat.
.

Las sillas
voladoras

Associació sense ànim de lucre que
des del 2005 lluita pels drets de les
persones amb discapacitat motora
perquè puguin ser pilots o
simplement puguin gaudir de la
sensació de volar lliures sense
barreres arquitectòniques.
Després de sis anys de lluita, al 2008
van aconseguir arribar al Tribunal
Suprem i canviar la llei perquè les
persones discapacitades poguessin
treure’s la llicència de pilot com es
feia a la gran majoria de països del
món des de fa molts anys enrere.

Temyque
Temyque (Tinc Esclerosi Múltiple i
Què) és una entitat sense ànim de
lucre dedicada majoritàriament a
realitzar activitats d'oci per a
persones amb una malaltia
anomenada Esclerosi Múltiple (EM).
Moltes persones que pateixen EM
tenen necessitats més enllà del
camp mèdic, perquè la malaltia les
porta a aïllar-se socialment de forma
progressiva. Això fa que molts
pacients d’EM trobin a faltar la
socialització i les activitats que han
deixat de realitzar, podent sentir-se
negatives, insegures i deprimides.

Vols per a
tothom
Entitat sense ànim de lucre que
treballa per apropar el món del vol a
totes les persones amb discapacitat.
La seva missió és vetllar perquè una
discapacitat no suposi un obstacle
per poder gaudir del plaer de volar,
gaudir de la geografia de les nostres
contrades i conèixer les diferents
etapes de la planificació d'un vol.

ENTITATS AMIGUES
L'esdeveniment serà possible gràcies al compromís de l'administració, tant
local com de Catalunya que han destinat recursos econòmics i humans perquè
la jornada sigui tot un èxit.
.

Diputació de
Barcelona
Ajuntament
d'Òdena
Ajuntament
d'Igualada
Aeroports de
Catalunya
Federació Aèria
Catalana

ELS COL·LABORADORS
L’administració ha estat molt a prop del projecte, així, Diputació de Barcelona,
Aeroports de Catalunya, Federació Aèria, Ajuntament d’Igualada i Ajuntament
d’Òdena han recolzat de manera molt directa tota la producció de
l’esdeveniment, dedicant recursos econòmics i humans.
D’altra banda, cal destacar el suport d’altres entitats i empreses locals que s’han
fet seu també el projecte i s’hi han abocat de manera desinteressada. En aquest
sentit, cal destacar:
.

Àuria

El grup ÀURIA, format pel centre especial de
treball Àuria cooperativa i la Fundació Privada
Àuria, és una entitat capdavantera del sector
social de la comarca de l’Anoia que treballa
per la qualitat de vida, la participació de les
persones en risc d’exclusió, la inserció laboral,
la creació de treball i la transformació social.
Àuria aglutina més de 900 col·laboradors i
amb 570 professionals és la primera empresa
de la comarca en nombre de treballadors.

Consell
Comarcal

Ens públic que dóna servei als 33 municipis de
la comarca de l'Anoia

Transports
Masats

Empresa de transports. Tots els seus serveis
són adaptats per a persones amb mobilitat
reduïda

Posant a disposició de
l’organització grues per a fer el
traspàs de les persones amb
mobilitat reduïda a les avionetes,
assessorament i
acompanyament tècnic de
professionals de la discapacitat
així com fisioterapeutes i oferint
vehicles adaptats per al
transport de persones amb
discapacitat i acompanyants.
D’altra banda, realitzaran els
treballs de neteja i jardineria,
muntatge i desmuntatge de
l’espai firal i altres necessitats de
producció.

Han cedit un total de 20 carpes
per al recinte firal, s’han fet
càrrec de la contractació d’un
microbús llançadora que durant
tot el dia farà un recorregut per
diferent parades d’Igualada fins
a l’aeròdrom i han col·laborat a
través de l’Anoia del Camp a la
Taula per a la mostra
gastronòmica..

Posa a disposició de
l’organització dos autobusos
adaptats per a transportar
persones discapacitades i públic
general des de Barcelona i
Martorell a l’aeròdrom.

Apinas

Centre d'atenció mèdic i social que treballa
per millorar la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns
de desenvolupament i de les seves famílies a
la comarca de l’Anoia

Posa a disposició xxx vehicles
adaptats i suport en la difusió i
comunicació entre els seus
usuaris.

Iguana

Operador de telecomunicacions que spleguen
la seva pròpia xarxa, tant de fibra òptica com
de radioenllaç per poder garantir la màxima
qualitat;

Ofereix servei gratuït de wifi per
a tothom durant tota la jornada.

ALTRES EMPRESES
AMIGUES
Altres empreses que han col·laborat amb l’aportació de material i/o serveis de
manera gratuïta són: Aeroclub de Reus, Gràfiques Pons, Aircatfly, Aeroclub de
Catalunya, Cuetara, Aigua Sant Aniol, Fira de Barcelona, Nacex, Fira d’Igualada,
Ganderluks, Club de Vol a Vela Igualada-Òdena, Natilus Grup, Fundació Step by
Step, Ràdio Sala, Unió Empresarial, Aidmoving, Naturllit, wanderlustshop,
grafiks i cuetara.
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