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A 
l’hora d’agafar un avió, so-
bretot quan és la primera 
vegada que es fa, o la pri-
mera vegada que es viat-

ja tot sol, un es pregunta moltes co-
ses. ¿Quantes bosses puc portar? ¿Hi 
ha un pes màxim? ¿Quanta estona 
abans de l’enlairament he de ser a 
l’aeroport? ¿Quina documentació 
he de portar? Les respostes varien en 
funció de l’aeroport des del qual es 
vola, de la companyia contractada i 
del destí, però hi ha unes recomana-
cions bàsiques que cal tenir sempre  
en compte. 
 És aconsellable arribar a l’aero-
port com a mínim una hora i mitja 
abans de la sortida del vol (si es pot, 
algunes companyies recomanen ser-
hi fins a dues hores abans). Pel que fa 
a l’equipatge, en principi cada pas-
satger pot portar una bossa de mà 
i una bossa per facturar. El pes mà-
xim que es pot facturar també va-
ria en funció de la companyia, però 
com a norma general es recomana 
que no sobrepassi els 20 quilos.
 Les mides de l’equipatge de 
mà, aquell que no 
es factura i que 
puja a l’avió amb 
el passatger, sí que 
són pràcticament les ma-
teixes per a totes les companyies, ja 
que estan adaptades a les mides dels 
portaequipatges de les cabines dels 
avions. En principi no poden exce-
dir de 56 per 45 per 25 centímetres. 
 Pel que fa als líquids, és preferible 
no pujar-los a l’avió. Està prohibit em-
barcar ampolles grans tant de vidre 
com de plàstic. Si és absolutament ne-
cessari que viatgis amb líquids, pots 
portar els que t’entrin dins d’ampo-
lletes petites en una bossa de plàstic 
hermètica que no excedeixi els 20 
centímetres per 20 centímetres.

Controls de seguretat

Un cop facturat l’equipatge al taulell 
corresponent, haurem de passar els 
controls de seguretat. Per passar els 
arcs detectors recomanen no portar 
res a les butxaques, sobretot mone-
des o qualsevol altre element metàl-
lic. També és convenient treure’s les 
arracades, els anells, els braçalets... 
Si portes botes, en moltes ocasions 
te les fan treure per seguretat (per si 
hi amagues alguna cosa). Si malgrat 
tot encara es disparen els detectors al 
passar per sota l’arc, no et preocupis, 
l’agent de guàrdia comprovarà que 
no portes res que no calgui, i podràs 
passar a la zona internacional sense 
problemes. Un cop allà, t’has de di-
rigir a la porta d’embarcament que 
t’hagin indicat prèviament a l’hora 
de fer el check-in i... ¡a volar! H

Consells bàsics 
que cal tenir en 
compte abans 
d’agafar un avió
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