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L'aeroport de Reus registra un
augment de passatgers del 10,4% al
maig
Les instal·lacions del Baix Camp superen els 200.000 viatgers des de principi
d'any

Interior de l'aeroport de Reus. | Jonathan Oca

L'aeroport de Reus ha tancat el mes de maig amb 135.741 passatgers, un 10,4% més que el
mateix mes del 2018. Des de principi d'any, les instal·lacions del Baix Camp han assolit els
204.608 usuaris, un 4,1% més d'increment respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa
al nombre d'operacions, al maig l'aeroport reusenc va sumar 1.909 moviments d'aeronaus, un
13,2% més. Així, la xifra de vols operats des de principi d'any s'enfila als 6.194, un 13,9% més
que en els cinc primers mesos del 2018.
Durant el mes de maig l'aeroport ha rebut més passatgers que en els primers quatre mesos de
l'any. Al gener van ser 5.834, al febrer 3.887, al març 4.782, a l'abril 54.353 i al maig 135.472, la
qual cosa evidencia la proximitat de la temporada turística d'estiu.
Londres és la destinació amb més passatgers
Pel que fa a les destinacions, 37.500 viatgers han viatjat en les diverses rutes entre Reus i
Londres -hi ha vols als aeroports de Stansted, Gatwick, Southend i Luton-. Les connexions entre
Reus i Dublín han mogut 23.975 passatgers; a Manchester 20.648; a Eindhoven 14.560; a
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Birmingham 11.886 i a Glasgow 10.683. També destaquen els 6.174 viatgers amb la ciutat
polonesa de Gdansk i els 3.280 amb Moscou -la majoria al maig-.
Ryanair mou un de cada dos usuaris
Pel que fa a les companyies, Ryanair continua liderant l'activitat a l'aeroport de Reus i hi manté
una quota de mercat del 51,2% amb 104.584 passatgers. La segona posició és per a Jet2.com,
que ha mogut 31.103 viatgers -un 15%-, seguida de molt a prop per Tui Arways amb 30.442
passatgers. Thomas Cook suma 18.179 passatgers -prop d'un 9% del global- i Easyjet en suma
4.445, poc més d'un 2%.
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