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Opinió...  

Sobre el pressupost municipal i el pacte de govern 
“Encara no fa un mes que es va aprovar el pressupost municipal per aquest 2013. Coincideixo amb el Nobel d’economia Joseph 
Stiglitz, que no sortirem de la crisi amb austeritat. Una forta reducció de la despesa pública destrueix el creixement i la 
confiança. Però el pressupost que presentem és auster? Austeritat vol dir severitat i rigidesa. A mi m’agrada més parlar de 
responsabilitat i prioritat social. Aquest pressupost prioritza, en l’acció de govern, la Regidoria d’Acció Social i Promoció 
Personal amb un màxim històric de 3,3 milions d’euros i el desenvolupament del Pacte Social aprovat per la unanimitat de les 
forces democràtiques. No renunciem a polítiques públiques en l’àmbit d’ensenyament, ni en joventut ni en cooperació. Però 
també és important l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. Si no haguéssim començat a posar ordre, aviat 
perdríem bous i esquelles. I difícilment podríem continuar oferint molts serveis públics.” 
Un pressupost és fruit del treball d’un govern i l’establiment d’unes prioritats. Els nostres eixos de republicanisme i esquerra hi 
són presents en la responsabilitat i l’aposta social. De fet, estem acomplint pràcticament el 100% del nostre programa 
electoral en l’àmbit d’economia municipal i hisenda. Parlàvem d’eficiència, rigor, responsabilitat. Nosaltres sempre hem 
defensat que hi ha d’haver un esforç fiscal raonable i amb concordança amb els serveis prestats. Si mirem el principal impost, 
el de béns immobles, actualment tenim un tipus de l’1,02%. Quan el límit legal està entre el 0,4% i l’1,1%. Estem a la part 
alta. Quan aquest Ajuntament comenci a millorar la seva situació econòmica haurem de fer un pas indefugible: reduir la 

pressió fiscal baixant alguns impostos. I això no pot ser més enllà del 2014 o 2015.” 
“Ens acostem als dos anys de pacte municipal i la valoració és bona per necessària i útil. Amb la situació 
de crisi, Igualada necessitava un govern estable, valent, que apostés per l’acció social i que caminés 
conjuntament amb el país cap a la independència. I això ho ha fet possible aquest acord.  
Sense Esquerra-RCat moltes accions de govern no s’haurien dut a terme. La primera visualització es 
produeix en els fets, en l’acció. I no cal fer-ne un llistat però, el fort enfocament de les polítiques socials 
i el desacomplexament nacional (sense ramonetes) és clar que forma part del nostre ADN. Pràcticament 
la totalitat de mocions a favor de la independència, el dret a decidir dels pobles i de dignitat nacional 
han estat impulsades i presentades pel grup municipal d’ERC-RCat. I la regidoria més important en acció 
de govern la lidera Joan Torras, Tercer Tinent Alcalde d'Acció Social i Promoció Personal. El mateix Joan 
Torras és el representant de l’Ajuntament d’Igualada a l’Associació de Municipis per la Independència. 
No és menys cert però, que la idiosincràsia d’un Ajuntament dóna molta visualització a la figura de 
l’alcalde. I això ens obliga a un esforç major per fer arribar la nostra presència.” 

 
Joan Requesens         Extractes de l’entrevista publicada a l’Enllaç dels Anoiencs el 07/02/2013 

Portaveu del grup municipal d’ERC_RCAT 
 

La bandera de Catalunya i el lema “Catalunya, nou Estat d’Europa” llueixen a l’Ajuntament d’Igualada 
En els actes organitzats per l'Ajuntament 
d'Igualada per l'Onze de setembre, es va 
procedir a la col·locació d'un pal amb la 
bandera de Catalunya al mig de la plaça de 
l'Ajuntament.  
Amb una salva d'honor d'una companyia de 
Miquelets es va procedir a hissar la senyera 
amb tots els honors. 
Des del 10 d’octubre, està penjada a la 
façana de l’Ajuntament de la ciutat, una 
immensa pancarta amb el lema que 
encapçalà la marxa independentista del 
passat 11 de setembre: “Catalunya, nou 
Estat d’Europa”. I el lema es repeteix en 
diferents idiomes.  
Aquesta ha estat una iniciativa dels partits 
que composen el govern municipal 
defensant que d’aquesta manera Igualada 
referma la seva aposta per a la plena 
realització de Catalunya i que la construcció 
de l’estat propi naixerà des dels municipis, Igualada hi està plenament compromesa. 
La voluntat del govern municipal és que la pancarta es mantingui de forma permanent a la façana de l’Ajuntament.
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Feina feta...  

Regidoria de Joventut i Cooperació 
 

Èxit del Saló de la Infància que augmentà l’assistència 
El dia 30 de 
desembre va 
tancar la XXIX 
edició del Saló 
de la Infància 
amb èxit 
d’assistència: 
durant els 4 
dies van passar 
pel saló més de 
10.000 
persones, 
2.000 persones 
més que l’any 
passat. 
17 entitats i 30 
empreses van 
col·laborar per 
fer possible el 
Saló d'enguany 
que tenia com a eix temàtic el Saló de les Idees. Una 
aposta per treballar valors com l'enginy, les idees, els 
reptes, la imaginació i la creativitat. 
Amb la voluntat de fomentar l'ús del transport públic, 
l'Ajuntament d'Igualada i l'empresa MASATS van arribar a 
un acord per què els infants anessin al Saló de la Infància 
amb l'autobús urbà. Es féu una parada provisional davant 
del Saló i els abonaments de 5 dies permetien utilitzar 
gratuïtament l’autobús. Aquesta iniciativa féu augmentar 
l’ús de l’autobús urbà.  
Finalment, cal destacar l’èxit que tingué la presència de la 
Càtedra A3 en innovació de la pell i l’Associació 
Gastronòmica Anoia Cuina. La Càtedra A3 va realitzar un 
taller de punts de llibre i clauers amb pell i dos tallers 
d’experiments químics. L’Associació Gastronòmica Anoia 
Cuina realitzà dos projectes d’experimentació del sentit de 
l’olfacte, base de la creativitat, i un taller de cuina. 
 

1a Mostra d'Entitats de Cooperació i Solidaritat 
El dissabte 6 d'octubre, es 
va dur  a terme la 1a 
mostra d'entitats de 
Cooperació i Solidaritat a 
Igualada. La mostra va 
marcar l'inici de l'Octubre 
Solidari 2012. Durant tota 
la tarda, a la plaça de Cal 
Font hi van participaran la 
vintena d'entitats 
membres d'Igualada 
Solidària i es va  
commemorar el 20è  
 

 
aniversari de l’inici de la guerra de Bòsnia i el 20è 
aniversari de l’Agermanament d’Igualada amb Nueva 
Esperanza (El Salvador). 
 

Grups d’Igualada i d’arreu dels Països Catalans, a 
Barraques 

En la darrera 
edició, el 
Departament 
de Joventut 
va agafar  la 
coordinació i 
gestió de les 
Barraques de 
la Festa Major 
d’Igualada. 
Aquest 
emblemàtic 

espai dinamitzat gràcies a l’esforç i voluntariat de moltes 
entitats igualadines, va portar algunes novetats.  
És important destacar que les Barraques van començar 
amb la força de les entitats i que encara avui són elles les 
qui donen singularitat al projecte. Des de l’Ajuntament és 
essencial aportar tots aquells elements que ajudin a 
avançar i consolidar-ne l’èxit. 
La música d’Igualada i d’arreu dels Països Catalans va 
omplir les nits del 24 al 26 d’agost.  
A través de l’estrenada Barraca Salut es va voler incidir en 
la salut i els hàbits saludables en l’oci. Un projecte conjunt 
amb els Departament de Joventut, Sanitat i Salut Pública i 
el Consell Comarcal.  
 
La setmana Jove, un inici ple de força 
Del 2 al 6 de juliol es va dur a terme la primera Setmana 
Jove. Aquest nou projecte impulsat des del Departament 
de Joventut ha començat amb bona nota. La proposta que 
féu Joventut a les entitats perquè fossin elles les qui 
organitzessin activitats pel jovent igualadí, tingué una molt 
bona rebuda. La voluntat és donar un espai (temporal, 
material i pressupostari) perquè els joves puguin realitzar 
activitats diverses adreçades també als joves. 
La valoració de la primera edició ha estat molt bona. L’acte 
inaugural fou un espectacle de dansa realitzat per la 
companyia “Freqüències”, formada per joves ballarins 
igualadins. L’Assemblea de Joves i El Garbell organitzaren 
el campionat interentitats que omplí les pistes de les 
Comes de joves compromesos, aquest cop, per gaudir de 
l’esport. El recent creat Consell de Joves aportà una 
conferència dels joves emprenedors de PatataBrava, un 
reeixit concurs de Pòquer i un Paintball urbà. Òmnium 
Cultural aportà la conferència d’Arcadi Oliveras que 
s’hagué de posposar dues setmanes per motius d’agenda 
del ponent. Atlas féu un càsting per a joves i la Zona Jove 
de la Kaserna organitzà un sopar espectacle. La Setmana 
acabà amb el Certamen de Música Jove que enguany es 
féu a la sala D’Luxe i del qual ELECTRIC DANGER en foren 
els guanyadors. 
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Tinent d’alcalde d’Acció Social i Promoció 

Personal  
 

Igualada, Manresa, Vic i Berga sumen esforços en l'àmbit 
social 
Durant el passat 
mes de gener, 
l’Ajuntament 
d’Igualada ha 
acollit la tercera 
trobada de la Taula 
Territorial dels 
Serveis Socials de 
la Catalunya 
Central; una iniciativa conjunta dels consistoris de la 
capital de l’Anoia, Manresa, Vic i Berga per tal de posar en 
comú experiències i engegar vies de col·laboració que  
permetin millorar l’atenció social als seus ciutadans en 
l’actual context de crisi. 
 

Ajuts al lloguer de pisos per a gent gran Viure B2 
Des des de principis del mes de novembre, aquesta nova 
promoció de pisos tutelats s'ha anat ocupant gradualment. 
L'Ajuntament d'Igualada va obrir una línia de subvencions 
per a gent gran amb recursos econòmics insuficients pel 
lloguer dels pisos Viure B2. 
L’import màxim de l’ajut és de 200 euros mensuals pel 
lloguer de pisos d’un sol ocupant i de 250 euros mensuals 
pel lloguer de pisos de més d’un resident 
 

Diferents ajudes pels llibres de text 
L'Ajuntament d'Igualada va aprovar un decret que regula 
les ajudes per la compra de llibres de text. Bàsicament 
suposa deixar de banda l'ajuda universal de 45€ i regular  
aquesta ajuda seguint un criteri de tarifació social (per 
rendes). L'import de l'ajuda ha passat dels 45€ als 75€. 
Posteriorment, s’ha ampliat amb una nova ajuda a la 
compra de llibres de text amb un màxim de 40 euros per 
infant a aquelles famílies en què com a mínim un dels dos 
progenitors estigui en situació d’atur. 
Van destinades a escolars que cursin estudis de primària o 
secundària. Aquests nous ajuts s’afegeixen als ja 
convocats anteriorment destinats a les famílies amb menys 
ingressos i en risc d’exclusió social.  
 

En marxa el Pacte Social per Igualada 
El passat mes de setembre l'Ajuntament d'Igualada ha 
posat en marxa un pla de suport a famílies necessitades 
amb la col·laboració de diferents entitats socials 
igualadines (Creu Roja, Càritas, IgualadaXIgualada, 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca,...). El pla recull 
mesures en l'àmbit de l'habitatge (ajuda a les famílies en 
risc de desnonament, mediació amb els bancs per 
renegociar les hipoteques ...) i el suport a les persones 
(horts socials per subministrar productes frescos al Banc 
de Queviures, servei públic de bugaderia, espai 
d'intercanvi de productes de segona mà ...). 
 

Feina feta...  
Des de l’equip de govern 
 

La Càtedra A3 tanca el 2012 amb 4.000 accions 
La Càtedra A3 in Leather Innovation, una càtedra 
impulsada per l’Ajuntament d’Igualada i amb el segell de 
qualitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC 
BarcelonaTech, que treballa per innovar i enfortir el sector 
de la pell, tanca el seu primer any de vida. En total s’han 
desenvolupat unes 4.300 accions per més de 150 
empreses, majoritàriament vinculades al sector de la pell. 
 
Igualada tindrà el curs vinent un Màster Internacional en 
Enginyeria del Cuir 
L’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI) i l’Ajuntament de la 
ciutat han impulsat, conjuntament amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i el suport de la Generalitat 
de Catalunya, la constitució d’un nou Màster Internacional 
en Enginyeria del Cuir que es començarà a impartir el 
proper curs 2013/2014.  
 
El ple aprova el pressupost municipal per aquest 2013 
El  pressupost recull tres grans eixos: el retorn de 
l’important deute que arrossega l’Ajuntament; el suport a 
l’àmbit de l’acció social en època de greu crisi econòmica i 
la inversió en projectes de dinamització econòmica de la 
ciutat. 
Pel que fa a la reducció del deute, el pressupost contempla 
destinar 7,5 milions d’euros al retorn del deute i als 
interessos que se’n deriven. Amb això es vol recuperar la 
bona imatge de la institució, sanejar les finances 
municipals i garantir el seu futur econòmic. 
En l’àmbit social destina 3,3 milions d’euros, amb un reforç 
de 284.000 euros al Pacte Social per Igualada. Aquest 
import representa un 7,7% del total del pressupost, i el 
podem comparar amb el 3,7% que representava l’any 
2007, en època de bonança. 
En inversions destinarà 1,84 milions d’euros projectes com  
el 4DHealth , el futur campus universitari, zones blanques 
d’aparcament, el pla de manteniment del polígon de Les 
Comes, el pla de manteniment del poliesportiu de Les 
Comes i Molí Nou, les millores d’accessibilitat en diferents 
punts de la ciutat, els horts urbans, i l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà. 
 
Entren en funcionament les zones blanques d’aparcament 
A principis de setembre es va inaugurar la primer zona 
blanca d’aparcament gratuït d’Igualada. Aquesta zona està 
ubicada al solar de Cal Carner, a tocar del Mercat de la 
Masuca. Consta de 42 places per a automòbils, 2 per a 
minusvàlids i 1 de càrrega i descàrrega.  
Coincidint amb la campanya comercial de les festes de 
Nadal, es van estrenar dues noves zones noves blanques. 
Una es troba a banda i banda del carrer Sant Faust 
cantonada amb el carrer del Rec, i l'altra a l’Avinguda 
Balmes entre el carrer de la Torre i el carrer Cervantes. 
Representen 136 places noves d'aparcament per a 
automòbils. 
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Adjudicades les obres del Centre de Simulació en l'àmbit 
de la salut 
Ja s'han adjudicat les obres de rehabilitació de l'antic 
edifici de l'Hospital d'Igualada. Aquests obres s'inicien ara i 
per espai de sis mesos. Es preveu que el Centre 
d'Innovació per a la Simulació en l'Àmbit de la Salut 4D 
Health pugui obrir portes a la tardor de 2013. 
 
Aprovades les ordenances fiscals 
El ple municipal d'octubre va aprovar les ordenances fiscals 
pel proper any. El conjunt dels impostos es congelen i 
s'aplica un augment en les taxes d'un 2,6% corresponent a 
l'IPC del mes de juliol. 
L'únic increment d'impostos és el que fa referència a l'IBI, 
que pujarà un 4,8% degut a l'actualització de la base 
cadastral que es va revisar i establir l'any 2010. 
 
La piscina de Les Comes ja disposa d'una nova coberta 
Pràcticament enllestides les obres de la nova coberta de la 
piscina de Les Comes. Amb aquesta obra se solucionaran 
els problemes de goteres existents i es millorarà l’aïllament 
tèrmic de l'edifici. Aquestes obres tenen un cost de 
54.000€ i s'han realitzat amb una subvenció del 50% del 
Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. 
 
Suport a la marca Anoia Turisme 
L'Ajuntament s'ha adherit, a través d'un conveni, al 
projecte turístic que impulsa el Consell Comarcal de 
l'Anoia. Sota la marca Anoia Turisme es volen coordinar les 
iniciatives turístiques que surten de la comarca, tot 
optimitzant els recursos i enfortint les estratègies 
empresarials d'aquest sector. 
 

Mocions al ple...  
Moció de suport a la Declaració d’independència del 
Parlament de Catalunya 

El ple municipal de gener va aprovar la moció de suport a 
la declaració d’independència que va aprovar el Parlament 
de Catalunya. El regidor republicà Joan Requesens va fer 
lectura del text que dóna suport explícit a la declaració i 
encoratja tots els ciutadans i ciutadanes a ésser 
protagonistes actius del procés democràtic en l’exercici del 
dret a decidir del poble de Catalunya. La moció es va 
aprovar amb els vots de 18 dels 21 regidors del consistori, 
és a dir amb gairebé un 90% de vots afirmatius, i només 
els vots contraris dels 2 regidors del PP i del de PXC. 
Al ple també és va aprovar per unanimitat una moció en 
defensa del manteniment i ampliació dels estudis 
universitaris a la ciutat, i una acord unànime per iniciar els 
tràmits pertinents perquè la Festa de Reis sigui declarada 
patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la 
UNESCO. 
 
Moció contra la llei Wert  
El ple municipal de desembre va aprovar una moció en 
defensa del model d’escola catalana i de rebuig a 
l’avantprojecte de llei del ministre Wert. La moció,  

 

presentada 
pel portaveu 
municipal 
d’ERC_RCAT, 
Joan 
Requesens, 
manifesta el 
seu rebuig a 
l’esborrany de 
llei del 
ministre Wert 
i manifesta el 

seu suport a la Generalitat en la defensa de les 
competències en educació i el compromís amb la immersió 
lingüística. 

Es demana el retorn de documents de l'Arxiu de 
Salamanca 
L'Ajuntament d’Igualada ha aprovat una declaració de 
suport a la Comissió de la Dignitat que reclama també la 
restitució dels documents requisats al consistori a la fi de 
la Guerra Civil espanyola i que avui encara es retenen a 
Salamanca, a l’Arxiu General de la Guerra Civil. 
La recuperació d’aquests documents no es requereix per la 
seva importància sinó perquè es creu que és un deure 
moral solucionar els greuges patits a finals de la Guerra 
Civil. La Comissió de la Dignitat ja va anunciar 
l’incompliment, per part del Ministeri, de la transferència 
de documents a la Generalitat i ara amenaça en denunciar-
ho a la Comissió dels Drets Humans de les Nacions Unides 
de Ginebra i al Consell Internacional d’arxius. Des de 
l’Ajuntament d’Igualada es dóna suport a les accions 
d’aquesta Comissió i es confia en la solució del problema. 
 

Igualada es declara territori lliure català  
En el darrer Ple municipal, a proposta de l’equip de govern, 
el regidor d’ERC_RCAT Joan Requesens va presentar el 
text de la moció d’independència de Catalunya, per la qual 
“s’insta al Parlament de Catalunya a convocar un 
referèndum sobre la independència de Catalunya, i si 
s’escau, a votar la declaració unilateral de sobirania 
nacional de Catalunya.” La moció també declara la ciutat 
d’Igualada com a territori lliure català a l’espera de que el 
Parlament de Catalunya dicti la legislació aplicable.  
La moció va rebre el suport d’ERC_RCAT, CiU i PSC; amb 
l’abstenció d’ICV i els vots contraris del PP i PxC. 
És destacable la moció presentada pel PSC a favor de 
“convocar un referèndum a la ciutadania de Catalunya per 
decidir el seu futur nacional”. Aquesta moció també va 
prosperar amb els únics vots contraris de PP i PxC. 
 

Els regidors d'ERC_RCAT fan donació de les seves 
retribucions a entitats socials 
Els dos regidors d’ERC_RCAT tot i no percebre un sou per 
la seva dedicació a les tasques municipals van informar, en 
el transcurs del ple municipal del passat mes de desembre, 
de la donació d’una part proporcional de les seves 
retribucions, el que es podria considerar com a paga extra 
de Nadal a entitats socials igualadines. 


