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VÍDEOS Un avió de passatgers vola
baix i provoca la sorpresa en
diversos municipis del Vallès
La companyia aèria Emirates ha fet un acte publicitari al Circuit de Catalunya de
Fórmula 1
Un acte publicitari de la companyia aèria Emirates ha provocat la sorpresa de diversos municipis
del Vallès en veure passar un avió de passatges volant molt baix. La xarxa s'ha començat a omplir
de vídeos que mostraven com l'aparell, d'una grandària considerable, planejava a una distància poc
normal pels avions que sobrevolen municipis.

¡Espectacular la pasada del A380 de @emirates
(https://twitter.com/emirates?ref_src=twsrc%5Etfw) sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya en
Montmeló!
??? pic.twitter.com/uUB1DU2KCu (https://t.co/uUB1DU2KCu)
? Controladores Aéreos ?? (@controladores) 12 de maig de 2019
(https://twitter.com/controladores/status/1127562271893356545?ref_src=twsrc%5Etfw)

@Carlossainz55 (https://twitter.com/Carlossainz55?ref_src=twsrc%5Etfw) @emirates
(https://twitter.com/emirates?ref_src=twsrc%5Etfw) @movistar_F1
(https://twitter.com/movistar_F1?ref_src=twsrc%5Etfw) @McLarenF1
(https://twitter.com/McLarenF1?ref_src=twsrc%5Etfw) @EG00
(https://twitter.com/EG00?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/S8j3DL28Cm
(https://t.co/S8j3DL28Cm)
? Pablo OZG (@pabloozg) 12 de maig de 2019
(https://twitter.com/pabloozg/status/1127559534845808640?ref_src=twsrc%5Etfw)

Res, que ha passat un Airbus380 per sobre del paddock @F1
(https://twitter.com/F1?ref_src=twsrc%5Etfw) al Circuit de Catalunya....
pic.twitter.com/ynG6vkZfYR (https://t.co/ynG6vkZfYR)
? SSVives (@ssvives) 12 de maig de 2019
(https://twitter.com/ssvives/status/1127560402919985154?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'explicació ha arribat gràcies a una piulada dels Mossos d'Esquadra, que han explicat que es
tractava d'un vol publicitari per promocionar la Fórmula 1 a Montmeló, concretament al Circuït de
Catalunya. Segons ha explicat TV3 (https://www.ccma.cat/324/sorpresa-al-valles-per-un-avio-depassatgers-volant-baix/noticia/2921571/) , era un Airbus A-380-482 que s'ha enlairat des de
l'aeroport del Prat, ha sobrevolat el Maresme esperant fer "la passada" per Montmeló i un cop ha
realitzat l'acció, ha marxat cap a Dubai.

Si sentiu un soroll fort al cel pels volts de les 15:00 hores estigueu tranquils, és un espectacle
https://www.rubitv.cat/noticia/1800/videos/avio/passatgers/vola/baix/provoca/sorpresa/diversos/municipis/valles
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d'un airbus EMIRATES que sobrevolarà el @circuitcat_cat
(https://twitter.com/Circuitcat_cat?ref_src=twsrc%5Etfw) pel #F1
(https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) Barcelona
pic.twitter.com/9N96zw7C6w (https://t.co/9N96zw7C6w)
? Mossos (@mossos) 12 de maig de 2019
(https://twitter.com/mossos/status/1127524316046929920?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'aparell ha sobrevolat diverses ciutats i municipis, veient-se des de diversos indrets del Vallès,
com Granollers, Llinars, les Franqueses, Samalús o el mateix Montmeló.
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