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Cinc nous municipis s’incorporen a la Taula 
Estratègica per a l’impuls de l’aeròdrom 
d’Igualada - Òdena  
 

• Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, la Pobla de 
Claramunt, la Torre de Claramunt i Castellolí ja són membres de la 
taula estratègica 

El Ple de la Taula Estratègica per a l’impuls de l’aeròdrom d’Igualada - Òdena 
va reprendre ahir les seves actuacions amb l’objectiu d’afavorir la participació i 
la concertació del territori en el desenvolupament sostingut i eficient d’aquesta 
infraestructura. Per aquest motiu, de conformitat amb una resolució del 
Parlament de Catalunya i a proposta del delegat del Govern, s’ha acordat 
incorporar com a membres de la taula estratègica als representants dels 
ajuntaments de Vilanova del Camí, de Santa Margarida de Montbui, de la Pobla 
de Claramunt, de la Torre de Claramunt i de Castellolí. 

La reunió de la taula estratègica, que va comptar amb l’assistència del secretari 
de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, ha servit per 
fer un balanç de les activitats portades a terme durant l’any 2012, en què 
destaca el desenvolupament del Pla Director Urbanístic Aeroportuari (PDUA) de 
l’aeròdrom.  

El Pla Director, que ha estat elaborat amb la participació dels operadors i dels 
consorci de l’aeròdrom d’Igualada - Òdena, estableix tres fases de creixement: 
actuacions de millora sobre l’estat actual; adaptació a ús públic; i hipòtesi de 
màxim creixement. Per tant, perfila un desenvolupament sostenible de 
l’aeròdrom, amb l’opció de poder arribar a ser un aeròdrom comercial apte per a 
aeronaus corporatives, amb la mínima afectació per al territori, sempre que la 
demanda ho requereixi i que les inversions vagin acompanyades d’un pla de 
negoci realista i un retorn econòmic.   
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