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TRANSPARÈNCIA,
PARTICIPACIÓ I IGUALTAT
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CIUTAT EDUCADORA,
FORMADORA I UNIVERSITÀRIA

1. Seguirem gestionant amb rigor, transparència i
responsabilitat els diners de tothom, al mateix
temps que treballarem per continuar reduint el
deute de la ciutat.

1. Consolidarem Igualada com a Ciutat
Universitària, amb la implementació de nous
graus públics i la construcció del nou Campus
de la Salut.

2. Prioritzarem una política de moderació dels
impostos locals, garantint una gestió pública
eficient.

2. Seguirem apostant per la Formació
Professional, prioritzant tant les sortides
laborals dels nostres joves com les necessitats
de les empreses del territori.

3. Mantindrem el compromís de transparència
amb la voluntat d'informar i retre comptes de
tota l'acció de govern.
4. Fomentarem la millora en la simplificació dels
processos administratius a través de la
modernització dels sistemes.
5. Reforçarem, amb nous agents i millors
recursos, el cos de Policia Local per a seguir
garantint la seguretat de la ciutat.
6. Crearem una nova Oficina d'Atenció Ciutadana
(OAC) al futur Centre Cívic Nord, per tal de
facilitar els tràmits als residents de la zona.
7. Promourem més canals i mecanismes de
participació ciutadana per fer arribar opinions i
propostes, facilitant la seva intervenció en la
gestió del municipi.

MARC CASTELLS

TI
N
E
M
A
Y
ENSEN SITAT
UNIVER

8. Ens comprometem a adoptar polítiques
transversals de gènere que promoguin una
ciutat amb igualtat efectiva entre homes i
dones.
9. Impulsarem la redacció d'un Codi Ètic pels
Càrrecs Electes, que garanteixi l'ètica en
l'exercici de la seva responsabilitat política.
10. Serem fidels a la política de proximitat, l'eix
central de l'activitat en el nostre projecte polític.

3. Potenciarem l'Escola d'Adults com a recurs per
persones que volen ampliar la seva formació,
fomentant l'aprenentatge al llarg de tota la vida.
4. Defensarem l'ampliació dels estudis artístics per
fer créixer l'Escola Municipal d'Art i Disseny
Gaspar Camps “La Gaspar”.
5. Seguirem prioritzant programes de formació i
ocupació per a persones desocupades entre
16 i 25 anys, que fomentin especialment la
inserció laboral dels joves.
6. Elaborarem un projecte de prevenció del fracàs
escolar per joves entre 14 i 16 anys i
continuarem la comissió local d'absentisme a
favor de l'èxit escolar.
7 . Farem un programa d'orientació i
acompanyament a les famílies, de cara al canvi
de totes les etapes educatives, perquè
coneguin l'oferta educativa i formativa al llarg de
tota la vida en relació a l'oferta laboral i
professional.
8. Impulsarem la transformació educativa
compartint les bones pràctiques dels centres
educatius de la ciutat amb la voluntat que
Igualada sigui Ciutat Escola XXI.
9. Treballarem per fomentar l'orientació de les
vocacions femenines científico-tecnològiques
donant suport al projecte STEM per al seu
estímul en els àmbits de la ciència, la
tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques.

CIUTAT EUROPEA DE L'ESPORT
1. Igualada ha aconseguit ser Ciutat Europea de
l'Esport 2019. Continuarem impulsant la millora
dels equipaments públics i desenvolupant
polítiques esportives que afavoreixin l'activitat
dels clubs, la pràctica esportiva de lleure i la
iniciació en l'esport a través dels Jocs Escolars.

LA CIUTAT QUE NO S'ATURA MAI

Compromesos
amb el País
Des del municipalisme,
seguirem treballant per un
país amb qualitat
democràtica i amb futur i
seguirem compromesos
fermament amb la
independència de Catalunya.
Ho hem fet fins ara i ho
continuarem fent al costat
del Parlament i del Govern
de la Generalitat.

1. Desenvoluparem l'auditori que una ciutat com
Igualada necessita i ho farem de la mà del món
cultural, treballant junts per fer un equipament
útil i eficient, però alhora emblemàtic i simbòlic.
2. Treballarem perquè la nostra ciutat sigui Capital
de la Cultura Catalana en els propers anys.
3. Apostarem per l'art urbà per fer singulars els
corralons que connecten el centre de la ciutat,
convertint-los en “connectors culturals” que
remarquin l'accent artístic i de disseny igualadí.
4. Treballarem perquè el Cementiri Nou dels
arquitectes Enric Miralles i Carme Pinós sigui
declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i
farem més accions per promocionar-lo.
5. Vincularem el disseny i la cultura per tal de
crear una marca cultural genuïnament
igualadina.
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EL REPTE DEL CANVI CLIMÀTIC

GE
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CIUTAT PER TOTHOM

1. Implementarem un canvi en el model de neteja i
en el sistema de recollida de residus, estudiant
l'adopció de la recollida porta a porta i els
contenidors intel·ligents.

1. Promourem la construcció d'una residència
d'estudiants universitaris al costat del futur
Campus de Salut que es desenvoluparà a
l'antic Hospital.

2. Dotarem nous espai públics de servei Wi-Fi
gratuït, aprofitant les oportunitats que ens
generen les TIC.

2. Impulsarem l'estalvi energètic per als edificis,
amb bonificacions d'IBI i ajuts per les noves
construccions i rehabilitacions que millorin la
classificació energètica.

2. Impulsarem noves iniciatives per a millorar
l'oferta de pisos de lloguer social i de lloguer
per a joves.

3. Treballarem per dotar els nostres parcs de
propostes interessants també per als
adolescents i els joves, com el futur gran skate
park del Parc Central.

3. Treballarem per convertir Igualada en una ciutat
on vianants, elements de mobilitat personal i
vehicles de motor convisquin de manera
equilibrada i segura.

4. Serem “Ciutat Jugable”, amb espais de joc
accessibles, atractius, diversos, inclusius i
segurs.

4. Pacificarem el trànsit al centre de la ciutat,
continuant amb la política de zones taronges i
blanques i afegint senyals educatius en la resta
de la ciutat.

1. Recuperarem l'antiga piscina coberta del Molí
Nou i la convertirem en un espai polivalent per a
activitats culturals, festives i lúdiques juvenils de
gran format.

5. Ara que som Ciutat Amiga de la Infància per la
Unicef, seguirem fomentant el dret a la
participació de la infància a través del Consell
dels Infants d'Igualada.

6. Impulsarem els esdeveniments que ja ens
distingeixen en diferents àmbits culturals, com
la fotografia, la música, el teatre o l'audiovisual, i
estudiarem propostes atractives en nous
camps.

6. Elaborarem un nou Pla local de Joventut, amb
especial atenció a les polítiques d'habitatge per
als joves.

7. Seguirem potenciant la intensa activitat cultural
de la ciutat, garantint programacions regulars
de qualitat en totes les arts escèniques.

7. Mantindrem línies d'ajut per reconèixer l'esforç i
l'excel·lència de tots aquells joves que
destaquen en els seus respectius àmbits.

8. L’Ajuntament serà el principal protector i garant
del patrimoni folklòric i tradicional de la ciutat,
com a expressió d'una vitalitat cultural única.

8. Seguirem promovent activitats d'oci i lleure
juvenil de qualitat per fomentar el valor de
l'educació en aquest àmbit.

9. Les entitats culturals igualadines seguiran tenint
el màxim suport per seguir creixent i
consolidant els seus projectes de present i de
futur.

9. Treballarem a favor de la inclusió social juvenil,
posant especial atenció a tots aquells
col·lectius més vulnerables.

10. Continuarem la recuperació del nostre
patrimoni arquitectònic històric, posant en valor
els elements singulars que han marcat la
historia de la nostra ciutat.
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10. Seguirem impulsant programes d'orientació
professional per a joves i donarem continuïtat al
projecte de cultura emprenedora a l'escola.

5. Impulsarem la mobilitat elèctrica, instal·lant
punts de recarrega a l'espai públic, i les
renovacions de la flota municipal es faran
prioritzant també els vehicles elèctrics.
6. Continuarem apostant per l'eficiència
energètica en l'enllumenat, mitjançant l'adopció
de la tecnologia LED, que redueix consum i
contaminació lumínica.

2. Apostarem perquè la ciutat integri i tregui el
màxim profit de la innovació tecnològica i
digital, treballant amb els agents educatius, les
entitats i les empreses de la ciutat.

2. Iniciarem la substitució de les rajoles del
Passeig Verdaguer, millorant la seguretat del
vianants però mantenint la identitat i singularitat
d'aquest eix vertebrador.

3. Seguirem millorant i ampliant les instal·lacions
de Les Comes fins a convertir aquesta zona en
una veritable ciutat esportiva de referència i un
model d'èxit entre les ciutats mitjanes de
Catalunya.

3. Consolidarem l'Escorxador com a recinte firal
de la ciutat, i treballarem per ampliar l'oferta
d'activitats vinculada a les demandes dels
diferents sectors econòmics i socials.

3. Crearem noves parcel·les d'horts urbans que
facilitin aquesta pràctica entre la ciutadania i
abasteixin de més producte fresc el nou Banc
de Queviures.

4. Dotarem, sempre que l'espai ho permeti i
d'acord amb els veïns, els parcs dels nostres
barris de noves pistes multiesportives per als
joves i els infants.

4. Apostarem pel sector del turisme sostenible i
de qualitat com un nou àmbit de generació de
riquesa i transformarem l'edifici de Cal Maco, a
la Plaça de la Creu, en l'oficina comarcal de
turisme i el nou alberg de pelegrins i visitants.

4. Impulsarem la creació d'un equip d'Agents
Cíviques per continuar fent promoció d'actituds
cíviques i bona convivència als nostres carrers.

5. Construirem una pista esportiva de lleure i
oberta a tothom a la zona de les antigues
piscines de la Torre del Recasens.

7. Fomentarem les pràctiques d'economia circular
i gestió responsable dels residus en l'àmbit de
la indústria.
8. Realitzarem un estudi del comportament tèrmic
de la ciutat per fer front a les illes de calor.
9. Fomentarem mesures que estimulin l'adopció
de l'energia fotovoltaica per a l'autoconsum.
10. Som una de les ciutats de Catalunya que té
més arbres per habitant: fidels al principi de
Ciutat Amable, continuarem renovant-los per
adoptar especies autòctones que no provoquin
al·lèrgies.

7. Convertirem el Mercat de La Masuca en un
referent del producte de proximitat i de qualitat,
actualitzant i renovant íntegrament el seu espai
interior, com ja hem fet a la seva plaça exterior.

8. Promocionarem l'esport en edat escolar, tant a
les escoles com a les entitats, com a iniciació a
l'activitat física de les persones i també com a
eina d'integració, cohesió i convivència
ciutadana.
9. Continuarem millorant tots els equipaments
esportius de la ciutat, com ja hem fet amb
l'Estadi Atlètic, la piscina i els frontons del Molí
Nou, els espais esportius del barri de Fàtima o
les diferents instal·lacions del complex esportiu
de Les Comes.

8. Reforçarem les subvencions per a autònoms,
per a la creació de treball estable i per a la
formació de noves empreses i crearem també
noves mesures de suport econòmic per al
comerç de proximitat.
9. Aplicarem un pla de millora i modernització del
polígon de Les Comes per garantir la seva
competitivitat.

Q

AMB LES PERSONES
I PER LES PERSONES
1. Dotarem la zona nord d'Igualada d'un nou
centre de dia públic, que permetrà millorar
l'atenció a les persones dependents i les seves
famílies.

4. Garantirem la cobertura de les necessitats
bàsiques de les persones i les famílies en risc
d'exclusió i liderarem la prevenció i l'atenció en
les situacions d'urgència social.

7. Reforçarem el Programa i l'Observatori
d'Atenció a les Drogaddiccions.
8. Desplegarem i aplicarem el nou Pla de Salut
Municipal, eina fonamental per a millorar la
qualitat de vida de la ciutadania.
9. Continuarem promovent aliances amb les
entitats del Tercer Sector.
10. Culminarem l'acreditació de l'Hospital
d'Igualada com a “Hospital Universitari”.

6. Continuarem apostant per la Unitat de Barris
com a eina fonamental per a la millora dels
espais comuns de la ciutat i de contacte
directe amb els veïns i veïnes.
7. Donarem continuïtat a la política de supressió
de barreres arquitectòniques per tal que
Igualada sigui una ciutat accessible per tothom.
8. Consensuarem amb la ciutadania i els sectors
industrials l'actualització del planejament vigent.
9. Treballarem per fer realitat les propostes
resultants de la consulta de projectes pel barri
del Rec, amb l'objectiu d'encabir-hi nous usos i
diversificar l'activitat.
10. Continuarem desenvolupant l'Anella Verda i
començarem la Via Blava, les nostres grans
apostes per fomentar hàbits de vida saludable,
inclusius i d'oci a l'aire lliure.
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5. El suport a l'atenció en salut mental serà un eix
essencial dins l'àmbit de la Salut Pública a la
nostra ciutat.
6. Potenciarem l'Oficina Municipal d'Informació al
Consumidor com un espai de consulta i de
resolució de conflictes.

5. Millorarem les parades dels autobusos urbans
de la ciutat, mitjançant la instal·lació de
plataformes i la millora de les marquesines.

10. Participarem activament amb la creació del
futur Parc Agrari de la Conca d'Òdena.

SALUT I
SOCIAL

5. Apostarem per la rehabilitació dels habitatges
buits de la ciutat, explorant noves línies d'ajuts i
incentiu.

10. Treballarem en xarxa, com fins ara, amb tots els
agents, entitats i diferents administracions en la
Taula d'Habitatge.

6. Seguirem ampliant les zones blanques
d'aparcament gratuït, per a facilitar
l'estacionament i fomentar l'oci i les compres
als nostres eixos comercials.

7. Tal i com hem fet per aconseguir ser Capital
Catalana del Basquet femení 2019, en els
propers anys continuarem acollint
esdeveniments d'àmbit nacional i internacional
que potenciïn l'esport femení.

3. Promourem la màxima autonomia de les
persones, potenciant l'atenció al domicili.

9. Potenciarem l'Oficina Municipal d'Habitatge per
seguir donant un servei en l'àmbit de les
polítiques d'habitatge.

5. Continuarem convertint Igualada en una capital
comercial i de serveis a cel obert, amb
esdeveniments i accions de dinamització al
carrer i amb la renovació de la senyalització del
eixos comercials.

6. Instal·larem un nou Espai Bike al complex de
Les Comes, com a lloc d'entrenament i
escenari de competicions, i el dissenyarem
conjuntament amb experts del sector.

4. Treballarem per aconseguir que les estructures
de pisos inacabats de la ciutat es finalitzin.

8. Impulsarem un Atles de Sostenibilitat Urbana
per establir polítiques que afavoreixin l'estalvi i
eficiència energètics.

ENTORN I QUALITAT DE VIDA

2. Ampliarem els Premis a l'Excel·lència Esportiva,
orientats a donar suport als esportistes de la
ciutat que assoleixin èxits rellevants.

2. Dedicarem especial atenció a la gent gran,
impulsant polítiques orientades a l'envelliment
actiu i de qualitat i afavorint l'accés a activitats
de formació, salut i oci.

7. Seguirem apostant pel Programa d'Arranjament
d'Habitatges, que els fa més segurs i
accessibles per a les persones amb situació de
fragilitat i/o dependència.

PROGRÉS

1. Ampliarem el Parc Central amb la creació d'un
gran espai destinat als jocs i el lleure, que
hauran definit els infants i els joves en un
procés participatiu.

3. Continuarem promocionant la construcció
d'habitatge social conjuntament amb l'Institut
Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya.

6. Fomentarem instruments de crèdit i
bonificacions d'interessos de préstec per a la
rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer.

CIUTATE
AMABL

1. Seguirem treballant al costat de la nostra
indústria per a seguir generant oportunitats
d'inversió, ocupació i riquesa a Igualada i
l'Anoia.

10. Celebrarem la Setmana de la Ciutat Educadora,
amb diferents activitats lúdiques i culturals
10. Seguirem promovent l'activitat física per adults i
obertes a tots els centres i a diferents nivells
la gent gran com a eina de lleure que afavoreix
educatius.
la mobilitat, la salut i la relació social entre les
persones.
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