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FESTIVITAT DE LA PATRONA 2021
18 i 19 de desembre

RALLY CAMPIONAT DE VOL A MOTOR

Dissabte 18 de desembre tindrà lloc l’últim Ral·li Aeri de
la temporada que tancarà el Campionat de Vol a Motor de
l’Aeroclub de 2021.

El briefing de la prova es durà a terme a l’aula magna de
l’escola. Si estàs interessat en participar, cal que facis la
reserva de l’aeronau corresponent trucant al telèfon del
club 937101952 o a l’aplicació de reserves.

EXPOSICIÓ D’AERONAUS I JORNADA DE PORTES OBERTES
En el marc de la Festivitat de la Patrona, la Fundació Parc
Aeronàutic de Catalunya (FPAC) organitza una
exposició d’aeronaus amb la participació de les aeronaus de
la fundació i de les empreses operadores amb el suport i
col·laboració de l’Aeroport de Sabadell i la Torre de Control.

L’exposició es durà a terme diumenge 19 de desembre
de les 10:30 h a las 13:30 h a la plataforma R1 de
l’aeroport en el format de Jornada de Portes Obertes, per
tant, obert a tot el públic en general.
A l’exposició, el club disposarà d’un punt d’informació dels
cursos, de les seves seccions i de venda de productes.

CONFERÈNCIA “INTRODUCCIÓ AL VOL SEGUR”
Diumenge, 19 de desembre a les 11 h a l’aula magna
de l’escola del club es durà a terme una conferència amb
el títol “INTRODUCCIÓ AL VOL SEGUR” a càrrec del Sr.
José Manuel Duque, Cap de Seguretat Operacional del club
i pilot amb àmplia experiència aeronàutica.
La xerrada té caràcter general i està oberta a tot el públic.
Està pensada per a persones que no són pilots o bé pilots
amb poca experiència. Si vols participar-hi inscriu-te al
telèfon del club 937101952.
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EXHIBICIÓ DE LES ÀLIGUES I FALCONS DE L’AEROPORT
Els cuidadors dels falcons i àligues de l’aeroport ens
han preparat una presentació de les diferents aus que
treballen a l’aeroport. Ens explicaran les característiques
morfològiques que fan possible les seves habilitats en vol. Hi
haurà una exhibició de les aus en vol.
La presentació tindrà lloc a la zona del parc infantil de
l’aeroport. L’horari previst de la presentació serà diumenge
19 de desembre a partir de les 11:30 h.

VISITES AL REFUGI ANTIAERI DE L’AEROPORT DE SABADELL
Gràcies al Museu d’Història de Sabadell es podrà visitar el
Refugi Antiaeri situat a l’entrada de l’Aeroport. Diumenge
19 de desembre es faran tres visites guiades prèvia
reserva a les 10:30 h, 11:15 h i a les 13:00 h.
Cal haver-se inscrit per a poder fer aquesta visita a les
oficines del club o al telèfon 937101952. El punt de trobada
serà la porta d’accés principal del club 10 minuts abans de
l’hora de la visita.

ACTIVITATS INFANTILS
Tots els nens i nenes podran gaudir també del dia de la
Patrona al club. Diumenge 19 de desembre de les 11 h
fins les 13 h a la terrassa del club s’hi podran trobar les
següents activitats Jocs Gegants, Taller de maquillatge
i Jocs de Realitat Virtual per tal que la quitxalla pugui
passar un bon matí de diumenge.

VOLS D’INICIACIÓ A L’AERONÀUTICA
Durant tot el diumenge 19 de desembre s’oferiran vols d’iniciació a l’aeronàutica d’avió i helicòpter a
preus especials pel públic en general. Informació al telèfon 937101952 o als punt d’informació del club a
l’exposició d’aeronaus i a la terrassa del bar-restaurant. Aquests vols es podran dur a terme prèvia reserva del
19 al 23 de desembre.

L’Aeroclub – Número 15/21 – Desembre 2021

15/21 – Pàgina 3

APARCAMENT DE VEHICLES
T’agrairíem que si disposes de passi de vehicle a la zona restringida de l’aeroport,
aparquis el vehicle darrera dels hangars del club o bé darrera de l’escola per tal de deixar
el màxim d’espai al pàrquing públic de l’aeroport pels visitants. Gràcies per la teva
col·laboració.

LOTERIA DE NADAL
Ja tenim disponible el número de LOTERIA PEL SORTEIG DE NADAL. És el número 37.059 i el pots trobar
tant a les oficines del club com al bar-restaurant. No et quedis sense premi i participa.

HORARIS DE LES FESTES DE NADAL
Et recordem que l’horari del club per aquestes festes nadalenques serà l’habitual de 8:30 h a 19 h de dilluns a
divendres i de 8:30 h a l’ocàs els caps de setmana i festius exceptuant els dies 24 i 31 de desembre que
l’horari serà de 8:30 h a les 15 h i el 25 i 26 de desembre i 1 de gener que el club romandrà tancat.
La Junta Directiva i el personal del club et desitgem Bones Festes i Feliç Any 2022.
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