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CONVOCATORIA DE PREMSA
Es presenta el programa
d’activitats del Barcelona AirSim

Roda de premsa de presentació: Dimarts, 17 de setembre, a les 11.00 hores, a l’auditori de
l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). Campus de la UPC al Baix Llobregat. Edifici C4 C/ Esteve Terradas, 7 Castelldefels.
Castelldefels acollirà, els dies 5 i 6 d’octubre, la segona edició del BCN AirSim Meeting, una cita
cultural que aposta per donar a conèixer l’aviació a través de la simulació. Després d’estrenar-se
l’any anterior amb gran èxit, l’esdeveniment congregarà, al Campus de la Universitat Politècnica
de Catalunya • BarcelonaTech (UPC) al Baix Llobregat, nombrosos professionals del sector aeri
impartint tallers i activitats per a tots els públics.
El BCN AirSim Meeting 2013 dóna cabuda a tota mena de disciplines: la simulació aèria,
l’spotting (una afició que fusiona l’aviació amb l’art de la fotografia), i l’aeromodelisme, entre
d’altres. Tot plegat emmarcat en un programa d’activitats que conté conferències, exhibicions,
tallers, visites, exposicions i, en aquesta ocasió, la presentació de dos llibres: “Els aeroports
d’Espanya”, escrit per Carlos Medrano (exdirector d’Aena), i “El temps vist des del cel”, del pilot
Jordi Martín i del meteoròleg de TV3, Francesc Mauri.
Una de les activitats més destacades se celebrarà dissabte al matí, després de l’acte inaugural.
Es tracta d’una taula rodona on professionals de diferents àmbits (aeroports, aerolínies, controladors aeris, entre d’altres) debatran sobre la situació actual i les perspectives de futur del
transport aeri a Espanya.
L’organització del BCN AirSim Meeting presentarà, en roda de premsa, el programa d’activitats
de la segona edició. La presentació tindrà lloc a l’auditori de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya
• BarcelonaTech (UPC), el proper dimarts, 17 de setembre, a les 11.00 hores.
A l’acte hi participaran l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes; el director de l’EETAC, Jordi
Berenguer, i el director de l’escola de negocis ITAérea, José Ignacio Escudero, així com una representació de les associacions organitzadores.

