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Proposta 1. Per una Igualada, capital de comarca, econòmProposta 1. Per una Igualada, capital de comarca, econòmProposta 1. Per una Igualada, capital de comarca, econòmProposta 1. Per una Igualada, capital de comarca, econòmicament competitivicament competitivicament competitivicament competitivaaaa    
Potenciarem totes aquelles actuacions i serveis que facin d’Igualada una proposta amb valor afegit, 
donant suport explícit a totes les institucions i entitats econòmiques i empresarials de la ciutat, la 
conca i la comarca: Unió Empresarial de l’Anoia, Igualada Comerç, Fira d’Igualada, gremis, 
sindicats,...    
L’àmbit d’actuació, per tant, ha de sobrepassar l’àmbit municipal, i d’apostar per la Conca i la 
comarca.  
És imprescindible coordinar totes les iniciatives, en aquesta àrea, amb el Consell Comarcal, els 
ajuntaments de la Conca i entitats supramunicipals com el CESCA, amb un esperit de racionalització 
de recursos i inversions. 
Es necessari que totes aquestes administracions treballin plegades per recollir les iniciatives que ja 
s’estan fent des dels municipis i des d’organitzacions i entitats de base econòmica, evitant duplicitats 
i garantint que les iniciatives tirin endavant, tot superant la fragmentació actual pel que fa al 
lideratge econòmic de la comarca i assegurar un lideratge únic i, per tant, fort. 
El protagonisme com a capital comarcal s’ha d’exercir  sense menystenir la comarca.  
 
Proposta 2. Promoció d’Igualada, la Conca i l’Anoia a l’exterior per tal d’atreure la ubicació Proposta 2. Promoció d’Igualada, la Conca i l’Anoia a l’exterior per tal d’atreure la ubicació Proposta 2. Promoció d’Igualada, la Conca i l’Anoia a l’exterior per tal d’atreure la ubicació Proposta 2. Promoció d’Igualada, la Conca i l’Anoia a l’exterior per tal d’atreure la ubicació 
noves empreses al territorinoves empreses al territorinoves empreses al territorinoves empreses al territori    
Hem de vendre l’Anoia fora de l’Anoia i aconseguir atraure empreses de fora i per això cal crear 
mecanismes per promoure l’atracció d’empreses de fora de la comarca, crear empreses des de 
l’Anoia i assegurar la pervivència i el creixement de les empreses i els sector ja existents.  
Per tal de captar l’interès d’aquestes noves empreses, cal oferir un seguit d’avantatges que facin 
més atractiu el nostre territori davant d’altres competidors. 
Hem de ser capaços d’oferir coneixement autòcton, diferencial de la resta de territoris del nostre 
país:  

• professionals qualificats directament relacionats amb la nostra oferta formativa.  

• un sòl industrial a preu raonable, sobretot en contraposició al de l’àrea metropolitana.  

• unes infraestructures en comunicacions, tant les actuals (A2 i C15) com les futures (eix 
ferroviari transversal, aeroport corporatiu,...) com un element més a tenir en compte. 

• I, en un món també en xarxa, és imprescindible poder oferir les prestacions de la fibra òptica.  

    
Proposta 3. Foment de l’emprenedoriaProposta 3. Foment de l’emprenedoriaProposta 3. Foment de l’emprenedoriaProposta 3. Foment de l’emprenedoria    
El futur de la nostra economia passa per fomentar l’emprenedoria.     
Necessitem que es creïn noves empreses en nous sectors i diversificar l’economia, prestant especial 
atenció a la creació d’empresa amb desenvolupament tecnològic i posant a l’abast recursos 
d’assessorament, finançament i aliances.  
Volem que Igualada sigui la primera ciutat de Catalunya on es puguin constituir empreses en 48 
hores, facilitant tots els tràmits necessaris i simplificant els processos burocràtics. Crearem d’una 
‘finestra única de l’emprenedor’ on adreçar-se per a tots els tràmits amb les administracions. 
Apostem també per la concertació de totes les iniciatives de tots els municipis, organitzacions i 
entitats en relació amb els emprenedors, reduint duplicitats i aprofitant inversions i compartint 
projectes. 
Establirem convenis amb escoles de negocis i consultories per facilitar als emprenedors l’accés a 
serveis d’alt valor (estratègia d’empresa, elaboració de plans de negoci, cerca de finançament, cerca 
de socis, etc.). 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, OCUPACIÓ I TURISME 
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I es realitzarà un Programa de foment de la Microempresa per a Emprenedors, Autònoms i 
Professionals, fomentant l’esperit emprenedor per tal d’ajudar a la creació d’autoocupació i de 
microempreses.  
Aquesta aposta decidida va mes enllà de la informació, formació i assessorament en la creació 
d’empreses, emmarcat dins d’un Programa de Microempreses: -ajudant als emprenedors en 
l’elaboració dels seus estudis de viabilitat empresarial, duent a terme estudis de mercat, i cercant 
ajudes i subvencions en diferents àmbits i administracions. -a través de la signatura d’acords amb 
Escoles de Negoci, Associacions Empresarials, i organismes com per exemple, ACC1O.  
Aquestes iniciatives es veuran recolzades, un cop posades en marxa aquestes activitats, activant un 
conjunt de mesures d’ajuda, com per exemple, l’accés gratuït a l’aparcament en l’horari laboral per 
als treballadors autònoms, o un descompte per la zona blava.  
 
Proposta 4. Foment de la competitivitat de les empreses igualadines: internacionalització de Proposta 4. Foment de la competitivitat de les empreses igualadines: internacionalització de Proposta 4. Foment de la competitivitat de les empreses igualadines: internacionalització de Proposta 4. Foment de la competitivitat de les empreses igualadines: internacionalització de 
l’empresal’empresal’empresal’empresa    
Les empreses d’Igualada han de ser competitives per a poder competir en un mercat global.  
La retenció i captació de talent, l’aprovisionament internacional, el control de la distribució seran 
polítiques actives i prioritàries de la nostra acció.  
La Regidoria organitzarà plans, conjuntament amb altres administracions i entitats, que promoguin 
la internacionalització de les nostres empreses, des de la formació en idiomes fins a la promoció de 
missions internacionals. 
 
Proposta 5Proposta 5Proposta 5Proposta 5. Promoure. Promoure. Promoure. Promoure la cooperació entre les empreses, els  la cooperació entre les empreses, els  la cooperació entre les empreses, els  la cooperació entre les empreses, els agents d’innovació i el agents d’innovació i el agents d’innovació i el agents d’innovació i el 
coneixement d’Igualadaconeixement d’Igualadaconeixement d’Igualadaconeixement d’Igualada    
En un entorn global, la dimensió de les empreses és cabdal. Per tant, fomentarem les aliances entre 
empreses i la cooperació en projectes conjunts. 
Aquestes actuacions, però, han d'anar coordinades amb tots els agents d'innovació i el Coneixement 
de la Ciutat com són els Centres Tecnològics AIICA i FITEX, l'Escola d'Enginyeria d'Igualada i el centre 
de FP IES Milà i Fontanals, entre d’altres. 
Proposem constituir una Taula per a la Societat del Coneixement que doni suport i coordinació a tots 
els centres de formació (reglats i no reglats), les universitats catalanes, els òrgans de suport 
empresarial governamentals i les empreses, per a crear un ‘pol’ de promoció d’activitats avançades 
de coneixement i donar resposta a les necessitats de formació i desenvolupament del nostre teixit 
econòmic local i nacional. 
 
Proposta 6. Impuls de l'economia digital a la ciutat. Proposta 6. Impuls de l'economia digital a la ciutat. Proposta 6. Impuls de l'economia digital a la ciutat. Proposta 6. Impuls de l'economia digital a la ciutat.     
Volem crear la figura del ‘Comissionat per a la Societat del Coneixement i la Innovació’, responsable 
d coordinar el desplegament d'actuacions en l'àmbit de la Societat de la Informació a Igualada. 
Cal engegar actuacions transversals a totes les regidories per a la dinamització i impuls de la 
Societat del Coneixement i la Innovació Digital, engegant accions de dinamització i sensibilització 
entre tot el teixit empresarial local, els ciutadans i les associacions. 
Entre d’altres mesures, és necessari posar en marxa actuacions de desenvolupament d’un ‘clúster 
industrial al voltant de l’enginyeria del software’, esdevenint un centre important dins Catalunya en 
aquest àmbit, reforçar les empreses de serveis ‘tic’ (tecnologies de la informació i la comunicació) 
locals i fer-ne una promoció efectiva a tot el nostre país, atraient empreses al nostre territori i 
impulsant la creació de noves iniciatives empresarials en aquest àmbit. 
L’Ajuntament ha de consolidar una política real d’e-govern posant en marxa iniciatives i canals que 
desenvolupin la comunicació efectiva amb els ciutadans, les associacions i les empreses, a través de 
mitjans electrònics i l'entorn web 2.0, que facilitin la participació online i que ens permeti de 
posicionar-nos en el mapa europeu d’e-ciutats. 
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Proposta 7. Proposta 7. Proposta 7. Proposta 7.  Aprofitament de la dinàmica econòmica de xarxa de ciutats dels Països CatalansAprofitament de la dinàmica econòmica de xarxa de ciutats dels Països CatalansAprofitament de la dinàmica econòmica de xarxa de ciutats dels Països CatalansAprofitament de la dinàmica econòmica de xarxa de ciutats dels Països Catalans    
És ben sabut i contrastat que Catalunya és el principal client del País Valencià i que el principal client 
del País Valencià és Catalunya, tant pel que fa a destinació de mercaderies, com pel que fa a 
transport de mercaderies per carretera. Una cosa semblant es pot dir de les relacions de les ciutats 
catalanes amb la Catalunya del Nord, amb les Illes Balears o amb l’Aragó, configurant en conjunt 
l’Arc Mediterrani, principal motor de l’economia de l’Estat espanyol.  
Des de ciutats mitjanes com Igualada, cal aprofitar aquestes sinergies socioeconòmiques, establint 
Protocols d’Amistat amb diferents ciutats de la nostra regió econòmica real, que és aquesta, l’Arc 
Mediterrani o Països Catalans.  
Sense deixar de banda el contingut polític, cultural i lingüístic d’aquests Protocols d’Amistat, 
proposem que siguin gestionats des de l’àrea de desenvolupament econòmic, per donar el màxim de 
sentit i treure el màxim de profit dels intercanvis.  Cal fer un estudi de les ciutats d’Ontinyent (Vall 
d’Albaida), Inca (El Raiguer), Fraga (Baix Cinca) i Perpinyà (El Rosselló) i signar els Protocols 
d’Amistat com a molt tard un any després de l’inici del mandat. 
    
Proposta 8. Inserció laboral de desocupats Proposta 8. Inserció laboral de desocupats Proposta 8. Inserció laboral de desocupats Proposta 8. Inserció laboral de desocupats     
Vetllarem per la formació i la inserció laboral dels desocupats, amb especial atenció als col·lectius 
amb risc d’exclusió social i també aquells que tenen una integració més difícil en el mercat laboral 
(joves, dones, majors de 45 anys).  
Cal apostar i fomentar lar requalificació dels aturats d’entre 20 i 40 anys i cercar accions de 
recol·locació per als aturats majors de 45 anys. 
    
Proposta 9. Parc d’Innovació d’IgualadaProposta 9. Parc d’Innovació d’IgualadaProposta 9. Parc d’Innovació d’IgualadaProposta 9. Parc d’Innovació d’Igualada----Jorba Jorba Jorba Jorba   
El Pla de Cal Blasi, que confronta amb l’Autovia A-2, és un dels pocs espais del terme municipal 
d’Igualada adequat per a la instal.lació de noves empreses de dimensions importants, que necessitin 
estar ben comunicades amb les infraestructures viàries, i que valorin ubicar-se en una zona de la 
ciutat que es comparteix amb els principals centres de formació i de generació de coneixement 
(Escola Universitària, Centre Tecnològic AIICA, 4 instituts d’educació secundària, etc.).  
D’acord amb el Consell Comarcal de l’Anoia, l’ajuntament de Jorba i les deu principals entitats 
científico-tecnlògiques de la comarca, i aprofitant la densitat d’equipaments universitaris, 
tecnològics i de formació secundària amb que hi ha aquest zona, es planteja programar 
urbanísticament un polígon empresarial complementari, anomenat Parc d’Innovació, preparat per 
atraure empreses, amb una ordenació i una normativa d’usos acordada i compartida amb 
l’ajuntament de Jorba, caracteritzada pels usos industrials que incorporin un alt percentatge de la 
seva activitat destinada a la R+D.  
Un cop consolidada la programació urbanística i instal.lades les primeres empreses, aquest espai es 
podria integrar en la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya.  
    
Proposta 10. Pla Estratègic del turisme Proposta 10. Pla Estratègic del turisme Proposta 10. Pla Estratègic del turisme Proposta 10. Pla Estratègic del turisme     
Aquesta Regidoria elaborarà un Pla Estratègic del Turisme per a definir les línies estratègiques més 
importants que caldrà crear i enfortir per a què el turisme i el sector quinari (oci i lleure) esdevinguin 
uns sectors importants en la nostra economia.  
Es posarà una especial atenció en els actius següents: 

• Desenvolupar el turisme cultural 

•  Desenvolupar el turisme industrial 

•  Desenvolupar el turisme comercial 

•  Coordinació amb el turisme rural (Consell Comarcal) 
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En aquest sentit, desenvoluparem una web pensada per als visitants foranis, que actualment vénen a 
Igualada especialment per a la realitzar-hi compres en les botigues de fàbrica. Aquesta web 
permetrà planificar el viatge a Igualada, on podrà trobar activitats complementàries, oferta 
gastronòmica, d’allotjament, etc.  
I aquesta aposta passa, també, per millorar la senyalització de la ciutat, a tots els seus nivells, per 
assegurar una ciutat amb equipaments visibles i accessibles per als visitants, tot millorant, 
d’entrada els accessos a la ciutat, afavorint espais d’aparcament en aquestes entrades, 
complementades per una xarxa de transport públic. 
 
Proposta 11. Eix comercial centre, obert als vianantProposta 11. Eix comercial centre, obert als vianantProposta 11. Eix comercial centre, obert als vianantProposta 11. Eix comercial centre, obert als vianants el cap de setmanas el cap de setmanas el cap de setmanas el cap de setmana    
Proposem tancar als cotxes tota l’àrea del centre de la ciutat compresa entre els carrers Sta. 
Caterina i d’Òdena, per sota el Passeig Verdaguer i fins a sobre del passeig de les Cabres, amb l’eix 
comercial principal de la Rambla com a zona emblemàtica.  
Des de dissabte a les 10h i fins diumenge a les 22h, aquest zona queda restringida als vehicles i és 
prioritària pels vianants i bicicletes, convertint el centre en una àrea comercial oberta. 
Aquesta àrea comercial s’ha d’enllaçar, de manera pràctica i natural amb els altres grans eixos 
comercials de la ciutat donant-li un sentit de continuació entre tots ells. 
En aquest sentit, cal evitar la proliferació de les grans superfícies alienes al teixit comercial 
autòcton, potenciant el comerç local (ex. els caps de setmana) amb petits descomptes enllaçats 
entre comerços (compra sabateria - descompte bar, consum bar - descompte en fruita).    
Apostem per facilitar l’aparcament a aquelles persones que comprin en eixos comercials on 
l’aparcament sigui majoritàriament de zona blava.  
I com a complement, cal redefinir canvis en la circulació del trànsit prioritzant la circulació en un 
únic sentit. 
Per això, caldrà establir acords amb els comerciants de la zona per tal que disposin de tiquets de 
descompte per a la zona blava. 
I dins del marc de col·laboració amb Igualada Comerç,    s’establiran convenis amb els comerciants 
perquè organitzin i participin en cursos de reciclatge acadèmic i lingüístic per a totes aquelles 
persones que tenen una feina de cara al públic. 
En tot cas, però, tota acció que afecti el comerç s’ha de treballar, de manera plegada, amb Igualada 
Comerç. 
 
Proposta 12. Impuls del mercat municipalProposta 12. Impuls del mercat municipalProposta 12. Impuls del mercat municipalProposta 12. Impuls del mercat municipal    
Impulsarem la dinamització, modernització i viabilitat econòmica del mercat municipal.  
L’oferta del mercat es pot reconvertir en un centre de promoció, comercialització i la venda de 
productes autòctons, de proximitat.  
Cal fomentar la dinamització, modernització i viabilitat econòmica del Mercat com a eix del comerç 
de proximitat i d’abast comarcal. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


