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DECIDIM JUNTS
UNA CIUTAT PER A TOTHOM
És el resultat de la feina de 9 Equips de Treball Sectorials
amb més d’un centenar de persones
que hi ha fet aportacions
Uns equips permanentment oberts a noves
incorporacions, i que continuaran fent evolucionar aquest
programa i fent #EquipxIGD durant tot el període del
Procés Participatiu Igualada 2013-2023
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decidir junts una

ciutat per a tothom.
És decidir junts com fem una Igualada reindustrialitzada i
amb més feina. Com aconseguim que cada vegada es
generi més coneixement a Igualada i que aquest serveixi
per crear més activitat econòmica i més llocs de treball.
Decidir junts com sumem esforços per fer destacar
Igualada i aconseguir una bona imatge exterior, tant a
nivell del nostre país, com a nivell internacional.
És decidir junts un pla urbanístic que cohesiona la ciutat,
fomenta l’activitat econòmica i potencia el benestar
social.
És aconseguir entre tots una ciutat en la qual tots els nens
i nenes poden fer un bon procés d’aprenentatge i
d’integració de la diversitat.
És una Igualada educadora i inclusiva, que garanteix la
igualtat d’oportunitats per a tothom i que atén amb
igualtat a tots els barris. Una ciutat amable i agradable
per a tothom.
És una ciutat que aconsegueix que les desigualtats
econòmiques no siguin un obstacle per tal que els joves
puguin realitzar els seus estudis.
És una Igualada on la cultura és una eina d’aprenentatge
de valors, a totes les escoles de la ciutat.
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És una ciutat que aconsegueix un equilibri òptim entre
l’esport escolar i els objectius dels clubs, i obté el
reconeixement exterior de que està portant a terme una
formació esportiva exemplar.
És una Igualada que està plenament compromesa en
començar a exercir la independència política de
Catalunya des dels ajuntaments, i fer costat a la societat
civil i govern del país en tots els fets de sobirania i de
construcció de la República Catalana que siguin necessaris
durant els propers mesos i anys, fins a obtenir el
reconeixement internacional i esdevenir de forma efectiva
un Estat independent.
Aquest projecte de ciutat té tres pilars o eixos sobre els
quals es fonamenta, i 45 propostes d’actuació:
El primer pilar d’una ciutat per a tothom, és organitzar un
govern participatiu exemplar i plenament orientat cap a
la millora contínua de l’administració municipal,
capdavanter en el bon govern i l’eficiència organitzativa.
Tots nosaltres coincidim en que un representant electe és una sobretot una persona que escolta,
que dialoga i que arriba acords amb totes les parts. No hi haurà cap actuació personalista.
Estarem al servei i per ajudar a tots els igualadins i igualadines. Ho decidirem tot treballant junts
amb cada col.lectiu implicat en les actuacions. No aplicarem el que nosaltres pensem, sinó el
que pensa la majoria de la gent implicada en cada assumpte. Ningú se sentirà poc escoltat.
Volem ser exemplars, organitzant una autèntica democràcia participativa a la ciutat d’Igualada,
en la qual tothom se senti partícip del seu futur personal i col.lectiu.
Per altra part, amb més de 600 treballadors, el grup d’organismes vinculats a l’ajuntament
d’Igualada, actualment és, malauradament, la primera empresa de la ciutat. Aquí
desenvoluparem les actuacions dels regidors/es de barri, del foment del civisme, del foment
l’associacionisme i la vida al barri, les consultes populars, la participació a través de les xarxes
2.0, el govern obert, la transparència, l’obertura i la reutilització de les dades que genera la
pròpia administració. També formen part d’aquest pilar els projectes de millora de l’eficiència i
la qualitat organitzativa, la gestió del talent intern, la direcció per objectius amb incentius per
productivitat, etc. Comptant amb la implicació i la complicitat de tots i cadascun dels bons
3

PROGRAMA ELECTORAL ERC IGUALADA.

2015-2019

empleats públics que té l’ajuntament, això és possible. És possible i és necessari, perquè només
si continuem millorant en participació i eficiència, disposarem de més recursos per a la inversió
social.

GOVERN
ADMINISTRACIÓ 2.0 i HISENDA.
Propostes

d’actuació

en

matèria

de

PARTICIPATIU,

PROPOSTA 1. Reformular els canals de participació existents entre ciutadans i ajuntament i
adaptar-los a les dinàmiques actuals.
Objectiu: Entendre la participació com una política transversal del govern per tal de fomentarne la pràctica i adaptar-la a les necessitats dels ciutadans.
En un moment en què la democràcia s’està posant en dubte en quant a la capacitat de decisió i
acció dels ciutadans, ERC Igualada vol posar una atenció especial en la participació d’aquests
ciutadans en les decisions governamentals més importants. Per aquest motiu, entén les
polítiques de participació i consulta als veïns de forma transversal, afectant a totes les regidories
i emanant des de l’alcaldia. Per això, proposa reformular els canals de participació ciutadana ja
existents, per adaptar-los a les dinàmiques actuals, obrint-los i fomentant la participació en els
mateixos, de forma que els ciutadans els coneguin i sàpiguen què s’hi fa i com s’hi pot prendre
part. Per aquest motiu, és necessari dotar de la corresponent estructura tècnica l’àrea
encarregada de gestionar aquests canals. Una acció concreta a dur a terme seria la
transformació dels Consells de Barri de forma que cadascú s’identifiqui amb el seu i la
participació en els mateixos sigui real i accessible. Aquesta mesura s’acompanyarà amb la
institucionalització i organització del regidor/a responsable del barri, com a electe responsable
de la millora del barri que se li ha assignat, prioritzant que sigui el barri on viu el regidor/a o bé
un barri proper.
PROPOSTA 2. Dinamitzar el teixit associatiu veïnal i la col·laboració entre entitats.
Objectiu: Fomentar que les associacions de veïns o altres tipus d’entitats sectorials es coneguin
entre ells i puguin establir vincles col·laboratius.
Igualada gaudeix d’un teixit associatiu, tant veïnal com sectorial, molt potent, però en alguns
casos poc reconegut entre la població i les mateixes entitats, tot i alguns exemples d’èxit de
col·laboració. Per aquest motiu, la secció local d’ERC creu que s’ha de treballar en la dinamització
del teixit associatiu veïnal, recollint les iniciatives de les entitats, per tal de desenvolupar un
sentiment comunitari i fomentar la col·laboració entre elles. Cal donar al teixit associatiu i als
centres cívics de la ciutat la importància que es mereixen com a espais de desenvolupament de
la comunitat. Convertint les entitats i espais cívics en referents per a l’Ajuntament i en eines de
diàleg i participació per a transmetre les propostes dels ciutadans als òrgans de govern,
aproximant la relació de l’administració i el ciutadà. En aquest sentit, les entitats han d’esdevenir
un referent veïnal i sectorial tant per als ciutadans com per al consistori.
PROPOSTA 3. Crear espais d’aprenentatge en matèria de participació ciutadana i dinamització
comunitària.
Objectiu: Promoure els valors democràtics i els canals de participació existents a través d’un
programa de formació en participació ciutadana i acció comunitària.
A participar s’aprèn participant. Posar a l’abast eines i coneixements entorn de la participació,
per tal que les entitats i la ciutadania puguin desenvolupar de forma plena la participació, creant
un programa de formació i ajudant a enfortir la qualitat democràtica en entitats i en la ciutadania
en general. Una acció concreta a desenvolupar dins d’aquest objectiu seria el d’implantar
projectes de participació a les escoles, començant des de la base, per a què els infants s’eduquin
en la participació i en el diàleg en la presa de les decisions.
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PROPOSTA 4. Treballar els grans temes de ciutat de forma participada.
Objectiu: Crear els canals i mecanismes participatius puntuals per a treballar els assumptes
rellevants de la ciutat.
Igualada està en un moment de transformació i modernització constant amb la incorporació de
nous programes i projectes que afecten al conjunt de la ciutat. Des d’ERC Igualada, s’aposta per
consultar la ciutadania i crear tots els canals possibles de participació en els assumptes rellevants
que hagi de decidir el govern i que afectin tota la ciutat. Alhora aquests espais puntuals de
participació esdevindran una eina d’informació i implicació de la ciutadania en els grans
projectes de desenvolupament de la ciutat. Un cas concret, per exemple, seria el de permetre
la participació dels veïns en programes com és el recent de “Ciutat Amable”. Aquest nou
concepte de ciutat caldria posar-lo en coneixement dels ciutadans, preguntant què és per els
veïns una ciutat amable i animar-los a fer aportacions per tal de millorar i ampliar el projecte
abans que aquest estigui aprovat i es posi en funcionament.
PROPOSTA 5. Garantir la fluïdesa de la comunicació per tal de dotar als ciutadans d’una
informació municipal transparent i continuar millorant en bon govern econòmic-financer i en
l’eficiència de l’administració municipal en cada exercici pressupostari.
Objectiu: Establir els canals de comunicació necessaris per tal de mantenir informats als
ciutadans i garantir el bon govern econòmic-financer així com la millora de l’eficiència.
Com a pas previ al foment de la participació ciutadana, cal reforçar els canals d’informació i de
comunicació existents dirigits a la ciutadania per tal que aquests tinguin els coneixements i la
informació necessària, adaptant el llenguatge, per a poder participar en plenes garanties a través
dels canals de participació existents. Els ciutadans han de conèixer les línies d’actuació del
govern en cada moment i que aquest hagi de rendir comptes amb els veïns del que s’està
realitzant o deixant de realitzar. Cal que la comunicació estigui basada en el govern obert, la
transparència i la reutilització de dades. Per altra part, és necessari posar el focus el bon govern
econòmic-financer, obtenint uns bons resultats d’equilibri pressupostari (gastar menys del que
s’ingressa cada exercici i així poder invertir sense disminuir la solvència), mantenir un bon nivell
de solvència (disposar d’un romanent de tresoreria ajustat per sobre el 15% dels ingressos
ordinaris) i mantenir l’endeutament en uns nivells raonables (per sota del 75% dels ingressos
corrents). I és necessari també prioritzar la millora de l’eficiència i la qualitat organitzativa, la
gestió del talent intern, la direcció per objectius amb incentius per productivitat, etc. Només si
continuem millorant l’eficiència, disposarem de més recursos per a la inversió en reactivació
econòmica i en millores socials.
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El segon pilar d’una Igualada per a tothom és aconseguir
que Igualada sigui una ciutat reindustrialitzada i amb més
feina. Com aconseguim que cada vegada es generi més
coneixement a Igualada i que aquest serveixi per crear
més activitat econòmica i més llocs de treball. Decidir junts
com sumem esforços per fer destacar Igualada i aconseguir
una bona imatge exterior, tant a nivell del nostre país,
com a nivell internacional. I és decidir junts un pla
urbanístic que cohesiona la ciutat, fomenta l’activitat
econòmica i potencia el benestar social.
El segon pilar afrontarà de cara i a fons el principal problema de la ciutat. La falta d’un lloc de
treball digne per a totes aquelles persones que volen viure-hi treballar-hi. La falta de capacitat
de retenir el talent juvenil, tot aquest munt de joves més preparats que mai, i que han de marxar
a treballar, i en molts casos, a viure fora d’Igualada. S’han fet alguns passos i esforços per millorar
aquesta realitat, però fins ara no hi ha resultats suficients. Cal anar molt més enllà, amb mesures
molt més efectives, que superin el projectes sense resultats palpables o quantificables que s’han
fet fins ara.
Com contribuirem a crear llocs de treball de qualitat i reduir l’atur ? En primer lloc, ens hi hem
d’arremangar tots: l’alcalde, regidors i regidores, empresaris, sindicalistes, comerciants, etc. Cal
crear una cosa ben simple i que ara no existeix. Un equip o taula de treball permanent, en la
qual es comparteixin anàlisis dels problemes i solucions i recursos compartits que s’hi poden
aportar.
És amb l’esforç de tot aquest conjunt de forces amb capacitat real d’acció, la manera a través
de la qual podrem desenvolupar la “nova indústria” i aconseguir que Igualada sigui referent
internacional en algunes activitats. És amb mesures facilitadores, de formació i
d’acompanyament, no de simple control burocràtic i sancionador, que podem ajudar als nostres
autònoms i micropimes. És amb mesures de fiscalitat municipal facilitadora de l’activitat
empresarial que podem engrescar a la gent a crear empreses i a generar una imatge de ciutat
atractiva per instal.lar-hi l’activitat empresarial. És intermediant en el mercat dels locals
comercials, que podem afavorir uns lloguers comercials a preus justos, i millorar la realitat d’un
centre ciutat amb moltes botigues tancades i llocs de treball que han desaparegut.
I per aconseguir tot això, també és necessari comptar amb els recursos d’innovació,
d’internacionalització i de finançament del Govern del nostre país, de l’Agència ACC1Ó, de
l’Institut Català de Finances. És necessari posar en funcionament, i potenciar al màxim, un equip
professional que es dediqui a captar empreses per tal que s’instal.lin a la Conca d’Òdena,
compartint infraestructures i serveis amb els municipis veïns.
És necessari un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que ofereix un horitzó de futur ben
clar, a totes aquelles persones que es plantegen viure i realitzar l’activitat empresarial a la ciutat
d’Igualada.
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DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

PROPOSTA 1. Crear el programa transversal de reindustrialització d’Igualada, com a principal
i primera responsabilitat de l’alcalde de la ciutat.
Objectiu: Fer que tots els departaments i les unitats municipals implicades treballin
coordinadament per atraure empreses de fora i promoure la creació d'empreses des d'Igualada.
La falta de feina a Igualada i a l’Anoia és una conseqüència directa de la desindustrialització que
ha viscut la ciutat i la comarca durant els darrers anys, amb el tancament de moltes empreses
dels sectors tèxtil, de la pell i del metall. Des d’ERC s’aposta fermament pel potencial de reindustrialització que tenim en els clústers tèxtils, de la pell, metal·lúrgic, arts gràfiques i
enginyeria del software i noves tecnologies en general. Sobretot si ho sabem vincular a la nova
indústria i als nous sistemes de fabricació que estan transformant la indústria tradicional (a
impulsar amb la proposta de Laboratori de fabricació digital). El programa de re-industrialització
ha de ser transversal des del punt de vista de l'organització interna de l'Ajuntament i s’ha de
nodrir dels mitjans humans i materials ja existents. I s’ha de coordinar plenament amb la
recentment creada Oficina de Captació d’Inversions de la Conca, complementant i potenciant
les seves línies de treball. Ha de desplegar iniciatives facilitadores de la creació d’activitat
empresarial des de totes les Regidories i en tots els àmbits d’incidència municipal: a) una
fiscalitat municipal incentivadora de la creació, el creixement i la instal.lació d’empreses a la
ciutat, b) una tramitació i uns controls tècnics i administratius que acompanyin i formin els
emprenedors, amb flexibilitat en els formats i terminis d’adaptació, c) una planificació
urbanística i d’usos que generi oportunitats de generar activitat econòmica a tot arreu on sigui
possible, etc. En definitiva, un ajuntament que en tot el seu conjunt destaqui per la seva voluntat
de que a Igualada hi hagi empreses i hi hagi llocs de treball. Per a ERC, màxim responsable
d’aquest programa transversal reindustrialització ha de ser l’alcalde de la ciutat, com a forma de
posar de relleu, de forma explícita, que hi ha un compromís ferm de tot el consistori amb
l’objectiu de reduir l’atur a la nostra ciutat. L’alcalde ha de dedicar la major part del seu temps
a la re-industrialització d’Igualada. Ha de dedicar el seu temps a estar en contacte on hi hagi
oportunitats d’inversió i oferir la ciutat com a lloc on ubicar-se.
PROPOSTA 2. Incentivar i facilitar la reinversió de l’estalvi i dels recursos financers d’Igualada
en projectes empresarials a Igualada.
Objectiu: creació d’un fons de capital risc, o bé altres eines jurídiques similars, per captar
recursos financers dels igualadins i invertir-los en empreses que es vulguin localitzar a Igualada.
Una de les dificultats amb què es troben els emprenedors que tenen una idea de negoci i volen
crear una empresa és el finançament. ERC Igualada promourà la creació d’un fons de capital risc
que capti recursos financers d’inversors privats d’Igualada i de fora i els inverteixi en empreses
que es vulguin localitzar a Igualada. Es tracta de mobilitzar els estalvis dels igualadins i invertirlos en la re-industrialització d’Igualada. El fons de capital risc tindria per objecte la inversió en
empreses de nova creació domiciliades a Igualada o, per extensió, a la Conca d’Òdena o a l’Anoia,
pertanyents a determinats sectors econòmics, i que impliquin una contractació laboral
significativa. El fons es proposa que sigui gestionat per alguna empresa amb una trajectòria
reconeguda en la gestió de fons de capital risc orientats al desenvolupament econòmic d’un
territori. La funció de l’Ajuntament se centraria a cercar la gestora externa, col·laborar en el
desenvolupament de projectes susceptibles de ser finançats, i impulsar la participació
d’inversors privats d’Igualada.
PROPOSTA 3. Reorientar els equipaments d’Ig-Nova, concentrant els esforços en tot allò que
signifiqui ajudar a crear i a fer créixer noves iniciatives empresarials a la ciutat.
Objectiu: convertir l’Ig-Nova Tecnoespai i la planta superior d’aquest equipament, actualment
sense un ús específic, en un Laboratori de fabricació digital de referència a Catalunya.
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L’Ig-Nova Tecnoespai, amb un suport i una dinamització permanent, tindria una major capacitat
d’impacte en la creació i el creixement de les empreses a la ciutat. A base de desenvolupar: a)
La formació bàsica en gestió de projectes, b) Contribuir a la generació d’esperit cooperatiu entre
els emprenedors, els inversors, les empreses, etc. Ajudar a gestionar les possibles sinergies i
difondre la idea que cal compartir, per aconseguir que 1+1 sempre sigui més que 2, c)
Acompanyar els emprenedors en la gestació dels seus projectes. Participació en la preparació
dels projectes (evitant limitar-se a aplicar el "model" per demanar ajuts i finançaments), d)
Ajudar els emprenedors amb convenis amb centres de formació (universitats, escoles de
negocis) i empreses de consultoria 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.),
e) Fent seguiment de l’evolució de les empreses gestades. I també, en la seva segona planta, per
consolidar el seu efecte dinamitzador, es proposa la creació d’un Laboratori de fabricació digital,
que sigui un referent a nivell de Catalunya. Es tracta d’habilitar un ampli espai de “co-working”,
en el qual totes les persones de la ciutat que tirin endavant projectes empresarials, puguin
compartir l’ús de les eines tecnològiques de la nova fabricació, com ara les impressores 3D, les
talladores làser, fresadores de precisió, maquines de prototipatge ràpid, etc. Un espai
d’aquestes característiques és un espai d’oportunitats per a la fabricació personal i a la
individualització de la producció. Un motor de projectes de nova fabricació que provoca una
relocalització de la producció a escala mitjana o individual. Permet desenvolupar tot el potencial
de les capacitats de disseny i de serveis afegits, disminuint el pes del factor de la producció física
a gran escala. Permet que les persones s'apropiïn tècniques de producció i puguin solucionar
problemes reals de la seva vida quotidiana. Permet a qualsevol emprenedor produir noves coses
que no existeixen i introduir-les immediatament al mercat.
PROPOSTA 4. Promoure la creació d’empreses d’economia social, per exemple per a dissenyar,
fabricar i vendre moda amb el segell de quilòmetre zero.
Objectiu: contribuir a proporcionar una sortida laboral als treballadors en atur.
Una de les conseqüències de la crisi a Igualada i comarca és l’existència d’un elevat nombre
d’aturats d’entre 45 i 60 anys, amb una llarga experiència en un sector concret d’activitat, però
que no troben una sortida laboral ni en el mateix sector ni en d’altres. El problema és
especialment greu en el sector tèxtil. La proposta consisteix a promoure la creació de
cooperatives integrades per socis-treballadors d’aquest perfil (però obertes a d’altres perfils
també) i dedicades a reprendre l’activitat amb els criteris empresarials de l’economia social. Es
proposa en primera instància promoure la creació d’empreses d’economia social per a
dissenyar, fabricar i vendre articles de roba i complements fabricats a Catalunya. Aquest mateix
model cooperatiu i d’economia social es pot intentar aplicar a d’altres activitats (per exemple a
empreses auxiliars de la indústria i d’altres sectors). Són projectes a engegar amb el suport del
departament de Dinamització Econòmica per a l’elaboració del pla d’empresa, l’obtenció d’ajuts
d’administracions públiques i la captació de finançament, preferiblement a través d’entitats de
banca ètica. La proposta inclouria la creació i difusió d’un segell indicatiu que el producte està
fabricat localment o quilòmetre zero. És un projecte a desenvolupar conjuntament amb Fagepi
i Fitex, en el marc de la seva estratègia de posicionar la ciutat d’Igualada com a centre de
referència de fabricació de gènere de punt de qualitat i socialment responsable, basat en els
conceptes de producte de proximitat i amb denominació d’origen.
PROPOSTA 5. Creació de la Taula de Dinamització Comercial d’Igualada.
Objectiu: sumar recursos i esforços per obtenir el millor resultat possible en totes les accions de
dinamització comercial de la ciutat.
ERC Igualada proposa la creació d’una Taula de Dinamització Comercial d’Igualada que aplegui
totes les associacions de comerciants, així com Fira d’Igualada, els organitzadors
d’esdeveniments que atrauen gent a la ciutat, els sindicats amb representació a l’Anoia i
qualsevol persona o col·lectiu que pugui aportar idees i recursos als projectes de dinamització
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comercial de la ciutat. L’objectiu de la iniciativa és promoure el desenvolupament a la ciutat
d’una oferta comercial prou atractiva com per facilitar que els compradors igualadins comprin a
Igualada, així com atraure a Igualada compradors de la resta de la comarca i fins i tot de fora de
l’Anoia. La Taula de Dinamització Comercial d’Igualada també té per objectiu identificar i
explotar sinergies entre els diversos projectes i formats comercials i alhora resoldre possibles
situacions de conflicte que es puguin produir. És primordial trobar els punts de confluència entre
aquests projectes i formats comercials. Cal saber valorar en la seva justa mesura esdeveniments
que atrauen una multitud de compradors de fora, com el Rec.0, però alhora cal saber trobar
fórmules de cooperació directa amb el comerç local, el comerç de proximitat. D’aquesta manera
es poden crear molts llocs de treball i donar molta vida als carrers d’Igualada durant tot l’any.
Un dels problemes que afrontarà inicialment la Taula del Comerç d’Igualada és la proliferació de
locals comercials buits. L’Ajuntament ha de ser proactiu i exercir de mediador entre propietaris
i comerciants, facilitant que s’arribi a acords de lloguer social per als locals. La Taula s’ha
d’ocupar de la planificació conjunta i la recerca de complicitats entre les associacions de
comerciants i els esdeveniments de caire cultural, social i esportiu que tenen lloc a la ciutat. I ha
de sumar recursos per invertir molt més en comunicació fora de la ciutat, en tot el nostre àmbit
d’influència, ja que només a base de perseverar amb una important inversió publicitària,
posicionarem Igualada com a ciutat comercial atractiva i capdavantera.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Propostes d’actuació en matèria de
PROPOSTA 1. Fer el nou poum d’igualada i replantejar territorialment la ciutat.
La normativa actual obliga a cada municipi a la redacció d’un POUM (pla d’ordenació urbanística
municipal) i Igualada encara no l’ha fet. Igualada viu un moment idoni per plantejar-se el repte
de tramitar un nou POUM, articulador de la igualada del futur, i com a eina bàsica de solució
dels problemes urbanístics actuals. Un POUM és necessari i és alhora un gran repte. Des d’ERC
Igualada creiem que prèviament a que la ciutat d’Igualada redacti el seu POUM, cal una reflexió
prèvia i conjunta a nivell de Conca d’Òdena. La realitat d’Igualada i de la Conca d’Òdena és que
el municipis són conurbans i que formem una sola realitat urbanística. La individualitat
urbanística, ja ens ha demostrat en el passat que no és una bona solució, i per això proposem,
previ a la redacció del POUM municipal, treballar sobre la planificació urbanística territorial a
nivell “regional” o supramunicipal, bàsicament entre els municipis que son conurbans, Igualada,
Montbui, Vilanova i Òdena, deixant oberta la possibilitat d’ampliar-ho a altres municipis. La
realitat és que tant Igualada, com Òdena, com Montbui tenen pendent la redacció i aprovació
de un nou POUM, i que només Vilanova ja el té aprovat. És una gran oportunitat per fomentar
el treball comú per tal de consensuar les principals actuacions territorials. Proposem fer un
treball comú entre municipis, previs a cada un dels POUM’s per tal de consensuar un document
tipus pla director que serveixi de full de ruta previ a cadascun dels nous POUMS. Sabem que
aquest treball serà molt llarg però hem de sumar esforços perquè sigui una realitat. Proposem
que la redacció del POUM doni exemple sobre noves formes de fer urbanisme, tècnic per sobre
de tot, però també sorgit des de l’àmbit ciutadà, associacions, empresaris...., tots aquells que en
un futur l’han de desenvolupar, consolidar i garantir-ne l’èxit. Proposem crear una gran
plataforma d’actors locals amb suport d’experts, si cal externs, que el pensi, el creï i se’l faci seu.
Si el POUM el fa la ciutat, la ciutat el podrà assumir i desenvolupar. Per aconseguir aquest
objectiu de POUM de ciutat, es proposa la creació d’una OFICINA DEL POUM, prèviament a la
contractació de l’equip redactor que haurà de definir les directrius bàsiques en base a les quals
s’haurà de redactar el POUM. Aquesta oficina estarà formada per gent del territori i gestionada
per un grup de tècnics, de l’Ajuntament o contractats per aquest fi. Alguns dels reptes
urbanístics que proposem i que caldrà debatre al POUM, són: La previsió de creixement de la
ciutat, l'adequació de l'espai de l’antiga NII-sector les Comes com un gran parc; la possibilitat
d'admetre altres usos i edificacions en aquest espai; la modificació i/o ampliació d’usos de la
façana nord del parc per generar una major activitat sobre el mateix parc; la possible ampliació
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i potenciació dels usos de la façana sud de L’Avinguda d’Europa; les possibles
intervencions al barri del Rec i al polígon industrial de les Comes; les millores de les connexions
actuals o la creació de noves; la revisió dels usos a les diferents zones de la ciutat; la millora
de les zones verdes ...
PROPOSTA 2. Realitzar actuacions urbanístiques urgents prèvies al POUM.
L’intent d’una proposta urbanística comuna entre municipis, prèvia al POUM, fa que el termini
per a la redacció d’aquest s’allargui. Igualada però té reptes urbanístics que demanen d’urgència
i que no poden esperar ara ja més i que cal afrontar, sense por, amb tranquil·litat i valentia. Per
al barri del Rec, principal element que necessita d’urgència urbanística, des d’ERC Igualada
proposem la redacció immediata d’un Pla Especial que es redacti i s’articuli mentre no es redacta
i s’aprova el nou POUM. Aquest Pla Especial es redactaria, de manera similar al POUM, és a dir
amb participació de tots els sectors implicats, i posteriorment aquest Pla Especial s’incorporaria
al nou POUM. Proposem doncs l’elaboració participada i la redacció d’un Pla Especial pel conjunt
del Barri del Rec, que generi les modificacions necessàries per possibilitar possibles canvis
d’usos, la seva dinamització econòmica i cultural, i una revitalització urbana i ciutadana.
PROPOSTA 3. Gestionar de manera eficient els residus i protegir el nostre patrimoni natural.
Des d’ERC Igualada proposem fer que la gestió dels residus sigui més eficient en dues fases. La
primera és fer una campanya informativa i formativa sobre la gestió dels residus domèstics,
comercials i industrials, i orientar una part d’aquesta campanya adreçada a les escoles públiques
i concertades i alhora hem de possibilitar que a tocar de cada escola i institut hi hagi els suficients
contenidors de recollida selectiva. En la segona fase, un cop feta la campanya, es proposa
incentivar el reciclatge a la ciutat, reduint en un percentatge aproximat al 10% el rebut de
recollida d’escombraries per aquell barri que recicli més i millor. L’objectiu és publicitar primer
la campanya, després oferir trimestralment les dades de recollida com a eina incentivadora i
finalment donar a conèixer el barri “guanyador”, quins mèrits ha fet i què i quan s’ha estalviat
amb el senzill gest de deixar cada residu al contenidor corresponent. En temes de patrimoni
natural, sabem que Igualada disposa de relativament poc Patrimoni natural, bàsicament el riu
Anoia i les Guixeres. Pel que fa al riu, es proposa la restauració total de la llera, i la continuació i
culminació del parc fluvial-passeig que ve de Vilanova del Camí. Es proposa un treball conjunt
entre municipis per continuar el treball de revitalitzar una zona d’alt interès natural i paisatgístic.
I respecte a les Guixeres proposem una doble actuació, primer de restauració i millora del entorn
natural, i després una segona actuació de manteniment i establiment d’usos. Per a l’establiment
de futurs possibles usos es proposa realitzar una consulta ciutadana entre diferents propostes.
També sobre patrimoni natural, la ciutat d’Igualada, com a usuària i beneficiada de l’entorn
natural extens proper, i també com a capital de comarca, volem donar un impuls i suport al
municipis veïns en tasques de conservació del Patrimoni Natural i paisatgístic. Per últim, des
d’ERC Igualada farem una campanya d’estalvi i sensibilització entre la ciutadania, i fer-la extensa
a les diverses escoles i instituts de la ciutat, proposant-los millores concretes i assumibles per a
cada centre. Igualment es proposa, com a mesures d’estalvi i eficiència realitzar un estudi de la
il·luminació de la ciutat, amb el canvi de bombetes/sistema d'enllumenat per un altre de més
eficient i de més baix consum.
PROPOSTA 4. Millorar la mobilitat i l’entorn.
Entenem com entorn totes aquelles actuacions imprescindibles per a la vida, el dia a dia d’una
ciutat, com són per exemple, millores en enllumenat, voreres, escossells, forats a la via pública,
mobiliari urbà, etc... Per això des d’ERC Igualada proposem la multiplicació dels canals de queixa
i suggeriments entre la ciutadania i l’administració, per a que així les necessàries actuacions
siguin més ràpides i efectives. A demès del reforç dels canals ja existents, proposem estudiar la
creació d’una app sobre mobilitat i entorn per tal de potenciar, facilitar i reforçar la comunicació
entre administració i ciutadans. Pel que fa a la mobilitat, proposem la continuació i potenciació
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del projecte d’anella verda, i alhora el treball conjunt amb els municipis veïns, tant en tasques
de potenciació com de creació i de manteniment d’aquests recorreguts. Dins el mateix àmbit,
proposem actuacions concretes en les entrades de la ciutat, amb una millor senyalització i
manteniment, ja que creiem que cal millorar les zones d’accés a la mateixa, doncs és la primera
impressió que té el visitant. Per últim creiem que és necessari reclamar amb urgència i
insistència la connexió amb la Ronda Sud, com una eina més de la revitalització econòmica de la
ciutat i del barri del Rec.
PROPOSTA 5. Garantir el dret a l’accés a un habitatge digne.
L’accés a l’habitatge és una problemàtica general que s’ha accentuat durant els últims anys
degut a la greu crisi econòmica. Des de les administracions locals, i davant l’escassetat de
recursos econòmics, cal potenciar polítiques orientades al foment del lloguer i la potenciació i
posada en ús dels habitatges buits existents. Per tan, en aquest sentit, des d’ERC Igualada
aplicarem la normativa existent que preveu futures sancions, per tal d’obligar a les entitats
bancàries a posar a lloguer social la seva cartera d’habitatges buits. Però paral·lelament
generarem noves polítiques de foment del lloguer, des de l’oficina local d’habitatge, identificant
els habitatges existents buits, i creant una cartera municipal d’habitatges amb lloguer garantit,
amb una gestió conjunta amb els propietaris dels mateixos. La mateixa formula proposem
realitzar-la amb els locals comercials, amb la clara voluntat de generar activitat econòmica i
oportunitats de feina. Per altra banda, la degradació i l’envelliment de les edificacions comença
a ser preocupant i cal, des de l’àmbit local fomentar la realització d’aquestes inspeccions i les
seves conseqüents millores. Fomentar la inspecció i futura millora de les edificacions es una eina
articuladora per a la millora de la ciutat i el seu parc construït així com alhora una eina
generadora d’activitat. Proposem doncs fomentar la realització de les ITE, (inspecció tècnica
d’edificacions), com a eina molt necessària per al manteniment del parc construït i per
l’establiment d’habitatges segurs i sanejats, que conseqüentment comportaran millores en el
parc construït. Per a la realització d’aquestes millores, i amb la voluntat de no sobre gravar les
economies dels ciutadans, es proposa compensar l’esforç, subvencionant parcialment el rebut
de l’IBI.

Finalment, el tercer pilar és l’augment de la inversió social.
Creiem en una ciutat amb una igualtat d’oportunitats real,
que remou els obstacles que impedeixen aquesta igualtat.
Una ciutat que aposta per l’educació, la cultura, l’esport i
la salut, com a bases de la qualitat humana.
Treballarem per una ciutat cohesionada socialment, oberta de pensament, ben connectada amb
transport públic. El carril bus de Castellbisbal a Barcelona, ha de ser una realitat ben aviat. El
tren ràpid de Martorell a Òdena també s’ha de construir a mig termini. Algun dia, com més aviat
millor, ha de ser possible anar o tornar de Barcelona amb transport públic i en quaranta minuts,
a qualsevol hora del dia.
Una ciutat que recolza els joves per a construir el seu propi futur, en unes condicions objectives
en les quals el seu desenvolupament personal sigui possible. Una ciutat que desenvolupa plans
educatius d’entorn social, que crea plataformes i incentius que facilitin l’accés a la cultura per a
tothom. Una Igualada que ofereix les beques d’impuls per l’accés a la formació, per l’accés al
treball, que inverteix a fons en els equipaments i espais públics de tots els barris.
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EDUCACIÓ

PROPOSTA 1. Potenciar la informació i orientació de tots els àmbits educatius de la ciutat.
Per ERC Igualada és primordial impulsar la millora dels nivells educatius i formatius de la
ciutadania al llarg de la vida. Fins ara, el sistema educatiu tradicional es basava en el concepte
d’estudiar durant uns quants anys per treballar tota la vida; actualment el paradigma ha canviat,
de manera que la continuïtat en l’activitat laboral exigeix haver d’estudiar tota la vida. En aquest
sentit, Igualada disposa d’un bon sistema educatiu, des de l’educació infantil, passant per
primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria. A més del sistema educatiu
obligatori de qualitat, hi ha també una gran oferta d’estudis no reglats, ensenyaments no oficials
que no estan regulats per llei, i que culminen amb l’expedició d’un certificat o diploma del centre
que els imparteix. Malgrat això molts alumnes, sobretot a partir dels 16 anys, es troben que no
saben quins estudis poden fer, perquè hi ha tanta varietat i la informació està tan dispersa, que
sovint els és difícil orientar-se a l’hora d’escollir un camí cap a una professió. Així doncs des
d’ERC es proposa crear un punt d’informació i assessorament per tal que mestres, famílies i
alumnes puguin informar-se tant del ventall d’estudis que s’ofereix a l’Anoia com dels sistemes
de beques i ajudes, informació que serà absolutament completa, de totes les etapes educatives
i de formació. Aquest punt d’informació es faria ampliant l’àmbit d’actuació de l’Oficina
Municipal d’Escolarització que actualment és punt d’informació dels ensenyaments obligatoris
i s’habilitaria un espai-web en la pàgina de l’Ajuntament que posés a disposició de tothom
l’oferta educativa de la ciutat. La proposta es completaria impulsant, des de la Regidoria
d’Educació, la celebració anual de la Fira d’Estudis, ampliant l’actual Fira Igualada Universitària
de manera que englobi tota l’oferta d’estudis a partir dels 16 anys, del sistema educatiu reglat i
no reglat. Des d’ERC es vetllarà perquè la difusió d’aquesta informació arribi a tots els estudiants
i les seves famílies al llarg de tot el seu procés escolar i formatiu per tal d’acompanyar, guiar i
fer el seguiment de l’alumnat en la tria d’estudis evitant l’abandonament i garantint la
informació i orientació per la formació al llarg de tota la vida.
PROPOSTA 2. Teixir una xarxa educativa de ciutat desenvolupant valors
L’educació és l’eix fonamental per tirar endavant una ciutat, on som tots implicats. A Igualada
tenim el Consell Escolar Municipal i el Consell de Participació de les Llars d’Infants Municipals,
espais de trobada de diferents sectors per coordinar-se i informar dels temes educatius
municipals. Des d’ERC es fa una aposta clara perquè l’Administració local faci un paper real de
lideratge polític respecte a la promoció del treball educatiu integrat dels agents que intervenen
en el municipi. En aquesta línia es veu necessari fomentar aquests organismes com a espais de
participació i coordinació de projectes i iniciatives de la ciutat per fer més efectiva la participació
dels sectors en la programació general educativa del municipi. Ens trobem però, que en aquests
Consells no hi són representades totes les entitats d’educació formal i no formal i, és necessari
teixir una xarxa educativa de ciutat on participin totes les institucions i entitats socioeducatives
del municipi, incloses les AMPES, amb esperit de cooperació i suport mutu. És per això que, des
d’ERC, es proposa crear una comissió educativa que, en el marc d’un projecte educatiu de ciutat,
realitzi estudis i estableixi els canals efectius per obtenir informació precisa i real sobre les
necessitats de les diferents entitats i, mitjançant la participació ciutadana, permeti formular
propostes concretes per resoldre-les. Aquesta comissió s’encarregaria de potenciar el diàleg i el
treball compartit des d’institucions d’educació formal (escola- institut- universitat) amb altres
agents educatius per tal de donar resposta a totes les necessitats que se’ns plantegen impulsant
projectes dinàmics i compartits, promovent la participació i implicació en la societat. Fins i tot
seria convenient la participació d’altres regidories municipals per tal de completar el cercle.
Aquests projectes s’haurien d’orientar a la realització d’iniciatives i accions cíviques per tal de
desenvolupar la competència social i ciutadana, on els estudiants siguin els protagonistes de les
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accions de compromís amb la ciutat, a través de serveis a la comunitat, voluntariat,
aprenentatge servei... Participar des de l’escola, fent-se seva la ciutat. Amb esperit de
cooperació s’impulsarà una veritable xarxa educativa de ciutat i es creixerà en implicació i valors
socials.
PROPOSTA 3: Fer de les escoles municipals motor cultural de la ciutat.
A l’escola és on els infants adquireixen les capacitats i principis que els permetran desenvoluparse com a persones, però no és l’únic àmbit on desenvolupen aquests valors. Per això és molt
important continuar treballant per l’educació inclusiva, és a dir, aquella educació que ofereix a
tots els alumnes les oportunitats educatives i les ajudes (curriculars, personals, materials)
necessàries pel seu progrés acadèmic i personal. Dins d’aquest ensenyament les escoles
Municipals de Música, Art i Teatre juguen un paper molt important: no sols són un servei públic
i per això cal vetllar per fer-les accessibles a tothom, sinó que a més són cultura i, per tant, han
d’estar presents en totes les etapes educatives. Les escoles de música i dansa, a més d’iniciar els
infants en les seves etapes de formació musical, també han de desenvolupar nombrosos
projectes de cohesió social i difusió artística, estenent la pràctica musical en la societat des de
la infància i també com a formació al llarg de la vida. Amb la voluntat d’estendre l’ensenyament
musical i artístic més enllà de l’escola de Música i l’Escola d’Arts, des d’ERC volem potenciar
totes aquelles activitats i projectes que impulsen fer arribar la cultura a tothom. Per això volem
seguir promovent el Projecte SonaEscola, que a hores d’ara ofereix als alumnes de primària de
diferents escoles la possibilitat d’aprendre a tocar un instrument, i ampliar-lo mitjançant un
sistema de beques que doni la possibilitat, als alumnes que les obtinguin, de continuar la
formació musical més enllà del projecte. Creiem que és necessari crear un projecte similar amb
l’Escola d’Art per tal de poder completar la formació artística a les escoles de la ciutat i per tant
des d’ERC Igualada treballarem per aconseguir un conveni que ho afavoreixi. Igualada té unes
escoles artístiques de qualitat i ERC Igualada, amb un treball conjunt de les Regidories de Cultura
i Educació, vol potenciar l’ambient artístic que promouen com a motor cultural, fent d’Igualada
un referent educatiu i cultural de les arts.
PROPOSTA 4: Vetllar per una oferta educativa de qualitat i equilibrada socialment.
La transformació i el creixement de la ciutat fan necessària una actuació en matèria de
planificació educativa que tingui en compte el canvi de necessitats i també els referents
educatius. Des d’ERC ens comprometem a treballar per garantir una oferta educativa equilibrada
en tots els àmbits educatius. Vetllarem tant pels equipaments com per la qualitat dels serveis
educatius. Fent participar la comunitat educativa en la presa de decisions i partint d’una visió
global de ciutat exercirem les competències que ens corresponguin en cada cas per tal de
garantir una educació de qualitat i ajustada al màxim a les necessitats de cada alumne. Un dels
reptes d’ERC és promoure l’equilibri entre identitat i diversitat, és per això que es
desenvoluparan polítiques d’acció necessàries i es prendran mesures per eliminar obstacles de
qualsevol mena, dedicant esforços a fomentar la cohesió social i promovent les condicions de
plena igualtat que ens portin a construir una ciutat sense exclusions. Garantir un bon
funcionament de l’Oficina Municipal d’Escolarització, ampliant el seu camp d’acció detectant les
necessitats de l’alumnat de nova incorporació per tal d’assessorar la Comissió d’Admissió i
Garanties en l’adjudicació d’un centre. L’OME no decideix, però canalitza, té la informació de la
situació de tots els centres i de les necessitats de les famílies. Des d’ERC vetllarem pel treball de
la Comissió d’Admissió i Garanties en el repartiment de l’alumnat amb necessitats educatives
especials tant en període de preinscripció com la resta del curs i garantirem la coordinació entre
les diferents administracions implicades per tal de promoure una escola equilibrada socialment.
Tanmateix cal tenir present el treball per la reducció de l’absentisme escolar a totes les etapes
educatives i engegar actuacions adequades a cada nivell, i especialment en l’etapa de
l’adolescència, cal sumar esforços per detectar els possibles problemes o obstacles que poden
patir, i donar-los eines per afrontar-los.
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PROPOSTA 5: Potenciar els ensenyaments no obligatoris per tal de garantir un accés efectiu al
món laboral.
Des d’ERC Igualada trobem imprescindible que a la nostra ciutat s’ofereixi una bona formació
professional que respongui a l’entorn industrial i laboral que ens trobem avui en dia i que
preveiem en els pròxims anys. Cal elaborar un programa transversal d’ocupació de la ciutat
d’Igualada, amb plena implicació de les regidories de Dinamització Econòmica, Educació, Serveis
Socials i Joventut. És per això que proposem la creació d’un Òrgan, consensuat amb tots els
agents implicats, que treballi per la Formació Continuada i la Transició al Món del Treball. Els
objectius d’aquest Òrgan serien en primer lloc, analitzar les necessitats de perfils professionals
al món laboral de la nostra comarca i la preparació que requereixen. En segon lloc, treballar per
ampliar l’oferta de formació específica dirigida als potencials llocs de treball: Cicles Formatius
de Formació Professional, especialitats Universitàries i Programes de Formació i Inserció (PFI).
En tercer lloc, coordinar la relació Escola- Empresa per tal de crear un banc d’empreses on
realitzar els períodes de pràctiques dels estudiants, possibilitant l’adjudicació de beques als
estudiants mitjançant les donacions que puguin fer les empreses. Per últim aquest Òrgan
treballarà per la connexió constant, el treball en xarxa per tal de facilitar als estudiants l’àmbit
d’accés al Món del Treball en aquestes empreses i vetllar perquè les empreses tinguin la mà
d’obra qualificada necessària després de la formació.
Propostes d’actuació en matèria de

CULTURA

PROPOSTA 1. Elaboració del Pla d’acció cultural d’Igualada 2015-2025.
Objectiu: Revisar i millorar l’actual Pla d’Acció Cultural d’Igualada, de manera que sigui l’eix
troncal de totes les propostes culturals.
El Pla d’Acció Cultural d’Igualada (PACI) que tenim actualment es va elaborar l’any 2001 i des
d’aleshores no s’ha dut a terme cap actualització. Per tan, els eixos primordials del PACI que
presenta ERC Igualada serien similars però adaptats a la realitat actual, i principalment serien:
apropar la cultura i l’art professional a l’escola, la cultura i la participació ciutadana, la gestió i la
creació cultural, apostant posar en marxa una Fàbrica creació cultural i artística multidisciplinar
i enfocada íntegrament a la creació, la difusió i la comunicació de la cultura en un món
comunicat, la cultura com a creació de llocs de treball i la cultura i el territori, com a punts bàsics
per l’elaboració d’un pla en xarxa i participatiu. La posada en marxa del PACI començaria primer
de tot per demanar una auditoria externa i pública de l’estat actual de tots els equipaments,
béns i actes culturals programats o periodificats, i en segon lloc, ERC Igualada creu necessari la
creació d’un catàleg d’equipaments i béns culturals a preservar i l’anàlisi de necessitats actuals
i futures, un pla com a mínim a deu anys vista per valorar-ne la utilitat i la necessitat, però sobre
tot i molt important, dotar o millorar el contingut dels equipaments actuals. Aquest treball és
imprescindible fer-lo a partir de les propostes de totes les entitats culturals de la ciutat, i a partir
d’aquestes propostes es crearia una taula de debat on totes aquestes entitats hi fossin
representades. Per últim el PACI tindrà una vigència de deu anys però es revisaria cada dos, per
assegurar que està constantment actualitzat a les noves realitats.
PROPOSTA 2. Portar els principis de la cultura a l’escola.
Objectiu: Promocionar la cultura a les escoles.
La cultura és present en totes les etapes de la nostra vida, sense adonar-nos la trobem
constantment al nostre voltant, però, en determinats aspectes, no se li dóna el valor i la
importància que realment té. L’escola és on els infants aprenen i es formen com a persones, on
adquireixen coneixements, habilitats i valors que són fonamentals per poder tenir un estil de
vida satisfactori i ser capaços de complir les expectatives que cadascú es projecti. Per tant, és
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aquí, a l’escola, on ERC Igualada aposta per promocionar més la cultura, perquè aquesta creixi
dins els infants juntament amb la resta de coneixements i valors. L’ escola és la mare de la
vivència cultural, cal donar a tots els infants el primer contacte amb totes les arts i la cultura del
nostre país, la cultura popular i tradicional, la música, la dansa, el teatre, les arts plàstiques, la
literatura, s’han de portar a l’escola de la mà dels millors professionals perquè els nostres infants
puguin viure-ho de primera mà. Si som capaços de generar inquietuds als infants vers la cultura,
estarem, no sols ensenyant-los els valors que aquesta conté, sinó que, a més, estarem protegint
el patrimoni cultural del futur.
PROPOSTA 3. Fàbrica de la Cultura i l’Art com a punt de trobada de gestors, creadors i
ciutadania.
Objectiu: proporcionar unes infraestructures per tal de fomentar el contacte i la participació de
tots els implicats en el món de la cultura i l’art.
ERC Igualada fa una aposta ferma per tal de fomentar i promocionar la cultura amb la implicació
de totes les persones, entitats i professionals que s’hi dediquen, però actualment aquestes
persones i entitats no disposen d’un espai adequat, que sigui un punt de treball, d’assaig, de
creació i de trobada de tots els gestors, creadors i ciutadans implicats en la cultura de la ciutat,
d’un lloc on poder debatre, crear i col·laborar entre totes les entitats, empreses i professionals
del món de la cultura Igualadina. ERC Igualada en aquest sentit creu més convenient iniciar
aquestes trobades en un espai acollidor, però que alhora aquest espai pogués anar creixent a
mesura que el nombre de participants vagi augmentant i les propostes i accions culturals vagin
incrementant. En aquesta línia ERC Igualada pensa en infraestructures ja existents, com seria
l’Escorxador, l’Antic hospital o bé poder adaptar algun espai al Rec, que permetés poder-ho
ampliar. L’objectiu final és que, amb el temps, aquest espai de trobada acabi convertint-se en
un referent de la creació cultural i artística de Catalunya.
PROPOSTA 4. Creació del Centre de Suport, Difusió i Comunicació Artística i Cultural.
Objectiu: Recollir i divulgar tota l’oferta cultural (música, cinema, dansa, teatre, etc) en una
plataforma de comunicació que faciliti l’accés a aquesta informació per part de la ciutadania i
doni suport a projectes i entitats.
A Igualada hi ha una gran oferta i varietat cultural, tan en música, com cinema, teatre, dansa,
etc., però s’ha detectat que hi ha una important dispersió de la informació, de manera que totes
les activitats que es fan no arriben a tothom de manera homogènia. Per això, ERC Igualada creu
que l’Ajuntament hauria de ser el mitjà a través del qual es faci l’oferta cultural de la ciutat,
hauria de ser l’òrgan que recollís i canalitzés aquesta informació cap al ciutadà. Perquè això sigui
possible es proposa en primer lloc, la creació d’un Punt d’Informació Cultural, és a dir, un espai
físic que funcionés com a oficina de suport, difusió i comunicació, de manera que les entitats
disposessin del suport d’un equip de professionals per a totes les qüestions i dubtes que puguin
tenir tant les entitats, com els creadors, els artistes o els ciutadans en general. És primordial la
dotació d’un equip humà professional i experimentat que se n’encarregui d’informar sobre
qualsevol aspecte, ja sigui des de la creació d’una entitat, recerca d’ajuts, assessorament, espais,
infraestructura, donar visibilitat, acompanyar, etc. I en segon lloc es proposa la creació d’una
aplicació informàtica que reculli tota l’oferta cultural de la ciutat, i que qualsevol persona o
entitat pugui descarregar-la i estar al dia amb tota la informació. ERC Igualada també veu la
possibilitat de coordinar aquesta informació a nivell de Conca d’Òdena, de manera que es pugui
informar de tota l’oferta cultural de la Conca així com la col·laboració entre entitats i
administracions per la utilització d’espais culturals. Aquesta oficina seria l’eix principal de la
Fàbrica de creació cultural i artística, i ajudaria a totes les entitats igualadines, creadors, artistes
i projectes culturals de la ciutat donant-hi molta més projecció, fins i tot Internacional, però
sense restar el protagonisme a les entitats impulsores de les propostes.
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PROPOSTA 5. Foment de l’emprenedoria cultural.
Objectiu: Ajudar als professionals de la cultura que puguin crear, difondre o produir els seus
treballs.
Actualment tothom és conscient del valor que se li dóna a la cultura, sobre tot en les esferes
institucionals, on clarament es pot comprovar que és dels àmbits menys dotats de pressupost.
ERC Igualada creu que això ha de canviar, no es pot continuar reconeixent que la cultura no
formi part del desenvolupament de la ciutadania, dels pobles i nacions, sinó que ha de ser un
dels principals eixos de desenvolupament de la societat. Per això no sols s’ha d’impulsar la
cultura des de les escoles sinó que és igual o més important ajudar als professionals, sobre tot
als més joves, que estan lluitant i dedicant la seva vida a la cultura i a l’art, perquè són aquests
professionals els que creen cultura, la fomenten i la transmeten a la ciutadania. Cal ajudar a
aquests professionals facilitant-los infraestructures, serveis, etc. Amb compres d’entrades a fila
zero, compres d’actuacions per avançat, adquisicions de fons d’art, fins i tot producció o
coproducció d’espectacles o obra artística etc... Cal crear una marca pròpia “creat igualada”
per exemple, per donar visibilitat als creadors i a la ciutat arreu del territori i fins i tot
internacionalitzar la marca. L’objectiu és que puguin aconseguir el seu objectiu: el seu
desenvolupament com a professional de la cultura dins d’un món i d’un context on l’art i la
cultura pateixen una situació greu de crisi i de grans dificultats econòmiques, malgrat que
aquests professionals de la cultura també eduquen i aporten coneixements a la ciutadania per
tal que esdevinguin persones compromeses amb la societat.
Propostes d’actuació en matèria d’

ESPORTS

PROPOSTA 1. Potenciar la pràctica de l’esport a la ciutat, amb més infraestructures i millor
qualitat dels serveis.
Objectiu: Millorar la qualitat dels serveis esportius que ja s’ofereixen i ampliar l’oferta
d’infraestructures per donar accés a l’esport a totes les franges d’edat i categories esportives.
Una realitat palpable a la nostra ciutat és la gran quantitat d’infants, joves i adults que
practiquen esport. A Igualada tenim un gran nivell esportiu en moltes categories gràcies al gran
ventall d’ofertes i equipaments de què disposa la ciutat. Però tot i així, ERC Igualada creu
convenient reorganitzar els espais esportius de la ciutat, per tal de donar més servei a totes les
persones que vulguin practicar un esport, ja sigui a nivell de competició com d’amateur. S’ha
detectat una mancança a nivell d’equipaments per donar servei al gran volum d’usuaris com
també s’ha detectat un deficient manteniment dels mateixos. Per tan, per part d’ERC Igualada
es proposa ampliar l’oferta d’equipaments aprofitant tots els que té la ciutat, com per exemple,
a més dels 12 equipaments esportius que ja funcionen, també es podrien aprofitar les
instal·lacions dels diferents centres educatius públics d’Igualada i altres espais outdoor de la
ciutat, per fer altres pràctiques, com running o trekking. Amb aquest gran ventall d’equipaments
es podran ampliar els horaris d’usos dels mateixos i per tant conciliar al màxim treball, estudis i
esport. Tot això sense oblidar la millora del manteniment de les instal·lacions i una millora en la
formació de les persones encarregades de mantenir els diferents espais esportius, per tal de
perllongar la vida útil de la instal·lació i una òptima pràctica de l’esport.
PROPOSTA 2. Creació de la finestreta única i espai per les entitats esportives.
Objectiu: Concentrar la informació esportiva de la ciutat en un sol punt de referència i oferir un
espai al Patronat d’Esports per a totes les entitats esportives que desenvolupen la seva activitat
en aquestes instal·lacions.
A Igualada, l’organisme públic encarregat de la coordinació fins ara de tota l’oferta esportiva és
el Patronat Municipal d’Esports d’Igualada. Però a més existeixen 37 entitats esportives
igualadines que també ofereixen la pràctica de diferents esports. ERC Igualada i diferents
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professionals de l’àmbit esportiu han estat analitzant tota la informació esportiva que rep un
ciutadà i ha trobat certa dispersió i algunes duplicitats. ERC Igualada veu la necessitat de millorar
la manera de canalitzar tota aquesta informació mitjançant la creació de la finestreta única. En
aquesta finestreta única es vol resoldre tots els dubtes i donar el màxim d’informació i facilitats
per a totes les persones de les diferents franges d’edat que s’interessin per la pràctica esportiva.
L’objectiu principal de la finestreta única és donar una visió àmplia de totes les activitats lúdicoesportives que els usuaris poden practicar a les instal·lacions igualadines, juntament amb una
ampliació de la informació destinada a la prevenció i control de la salut i seguretat esportives.
Per últim, amb la reubicació dels punts d’informació de totes les entitats esportives més a prop
de les instal·lacions, es millorarà la informació que podrà rebre l’usuari, facilitant l’accés a la
pràctica de l’esport i a la obtenció de la informació i d’un assessorament més personalitzat a
cada edat atenent a les necessitats que cadascú.
PROPOSTA 3. Suport a les entitats esportives.
Objectiu: Ajudar a les entitats esportives en la gestió econòmica, laboral i fiscal, en la formació
i en la recerca de patrocinadors.
ERC Igualada vol que des de l’Ajuntament es faci un bon acompanyament a les entitats
esportives i se’ls ofereixi tota la informació i formació necessàries, tant en la creació d’una nova
entitat com en el desenvolupament i organització de les entitats que ja existeixen i que
necessiten ajuda. Per tant, aquest suport a les entitats que planteja ERC Igualada està format
per dues propostes concretes: la primera consisteix en ajudar als clubs, que ho necessitin, a
organitzar-se, és a dir, donar suport a la organització interna pel que fa als estatus, juntes
directives, assemblees, aspectes de la gestió econòmica, laboral i fiscal, formació monitors i
entrenadors, etc. Aquesta proposta vol ser una eina especialment per les entitats petites que
necessiten una visió externa de com portar un club, per tal d’ajudar a millorar dia a dia els clubs
i la seva administració. La segona proposta consisteix en donar als clubs les eines i coneixements
necessaris per elaborar el seu propi projecte esportiu, i com es poden apropar a les empreses i
atraure-les per tal d’aconseguir un patrocinadors per al club. ERC Igualada vol ajudar a que els
clubs puguin millorar el seu propi finançament mitjançant els patrocinadors. Resumidament, és
tracta de posar a l’abast dels clubs uns recursos de suport de qualitat i ben contrastats,
aconseguint economies d’escala amb la contractació agregada d’aquests tipus de serveis.
PROPOSTA 4. Promoció dels Jocs Escolars.
Objectiu: Acord de ciutat per a consolidar els jocs escolars com a base dels valors esportius des
de l’inici de la infància fins a la pre-adolescència.
Per a ERC la pràctica esportiva és un factor molt important que afecta a la salut, a la socialització
i a la cohesió social, sobre tot en edats primerenques (dels 6 als 10 anys), on l’aprenentatge d’un
esport implica tota una sèrie de valors que s’adquireixen i que ajuden a formar-nos com a
ciutadans lliures i més compromesos amb la societat. Els Jocs Escolars que tenim a la nostra
ciutat i comarca són un referent arreu del país, pel que fa tan al model com al desenvolupament
dels mateixos. El seu format poliesportiu permet que els nens i les nenes puguin practicar
diversos esports de manera simultània amb la conseqüent millora de les qualitats físiques i
motrius. Aquest model permet també tenir una millor perspectiva a l’hora d’especialitzar-se en
un esport concret més endavant. La pràctica esportiva multidisciplinar que comporta l’esport
escolar és primordial en aquestes edats. Però tot i això, s’ha detectat que molts nens i nenes
passen a federar-se molt aviat apartant-se de l’esport escolar. Creiem que per aquests nens i
nenes, dedicar-se a un sol esport deixant de conèixer i practicar molts d’altres és
contraproduent, tenint en compte, a més a més, els perills que pot comportar per a la formació
de la persona endinsar-se massa aviat en el món de la competició amb tot el que comporta. Per
tant, ERC Igualada promourà la pràctica de l’esport escolar entre els nens i nenes d’entre 6 i 10
anys, i per aconseguir-ho iniciarem un diàleg amb tots els actors i agents implicats, des de les
AMPES als clubs federats, amb l’objectiu de trobar fórmules per a potenciar la participació en
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els jocs escolars, i fins i tot ampliar l’oferta esportiva amb introducció de nous esports. D’aquest
diàleg també en pot sorgir una reorganització de les franges horàries de la pràctica d’esport per
tal de conciliar l’esport escolar amb l’esport federat. Es tracta, en definitiva, d’aconseguir un
acord de ciutat per un model d’esport de base que, amb la implicació de totes les parts,
aconsegueixi l’equilibri òptim entre la potenciació de la pràctica poliesportiva als Jocs Escolars i
els objectius en les competicions federades per part dels clubs.
PROPOSTA 5. Foment de l’esport entre els joves de 14 a 18 anys.
Objectiu: Promoció de la pràctica de l’esport entre els joves de 14 a 18 anys, evitant l’alt
percentatge d’abandonament en aquestes edats.
L’esport és una eina bàsica pel correcte desenvolupament de les persones, ens manté sans i en
perfecte condicions per la vida quotidiana, ajuda a l’equilibri personal a la vegada que ens dóna
eines de superació personal i sobre tot ens dóna valors. Les persones que han col·laborat en la
sectorial d’esports d’ERC Igualada, han detectat que hi ha un percentatge d’abandonament de
la pràctica de l’esport entre els joves de 14 a 18 anys bastant elevat. Les causes que provoquen
aquest abandonament de l’esport en aquestes edats poden ser moltes i molt diverses, però ERC
Igualada té clar que s’ha d’actuar per millorar-ho, ja que hi ha una gran oferta esportiva tant
federada com amateur, i per tant, la majoria de joves poden encaixar en alguna de les moltes
propostes que actualment s’ofereixen a Igualada. Des de la potenciació de la pràctica de l’esport
escolar en el marc dels Instituts d’Ensenyament Secundari, i fins i tot, la planificació de tota una
sèrie d’activitats, sempre amb el suport i implicació de les entitats, no incloses en les categories
anteriors, com podrien ser sortides en bicicleta, sortides de cap de setmana, rutes de muntanya,
etc., de manera que es pugui atraure als joves altra vegada cap a l’esport, que aquest sigui una
alternativa saludable davant d’altres propostes d’oci, sobre tot d’oci nocturn. Per últim no es
pot oblidar que la música forma part del món dels joves i per tant, hem d’integrar aquesta dins
les activitats físiques que realitzin. Per això creiem imprescindible la implicació dels joves en la
elaboració de les propostes així com en la promoció de les mateixes de manera que aconseguim
el màxim de joves en la implicació esportiva de la ciutat.
Propostes d’actuació en matèria de

JOVENTUT

PROPOSTA 1. Ampliació d’horaris de la biblioteca.
Una de les primeres mesures que durem a terme serà l’ampliació d’horaris de la Biblioteca
d’Igualada. El sistema actual no és operatiu ni útil pels joves igualadins, i és per això que volem
que la Biblioteca obri cada dia, que no tanqui els migdies durant el cap de setmana i que
diumenge obri tot el dia. En resum, treballarem perquè l'horari sigui, aproximadament, de 10h
a 21h sense interrupcions. A més, lluitarem perquè els horaris de la biblioteca també s’adaptin
a les èpoques d’exàmens, ampliant horaris d’obertura i de tancament. Durant l’època
d’exàmens també habilitarem sales d’estudis complementàries a tot Igualada, fent ús dels espais
municipals que puguin assumir-ho , com per exemple els centres cívics (Fàtima, Montserrat i
Centre), la biblioteca del Campus Universitari o la sala d'estudi de Cal Badia, i ampliant
considerablement l’espai destinat als estudiants igualadins.
PROPOSTA 2. Beques per estudiants d’igualada.
El Ministerio de Educación està retallant, any rere any, les beques i ajudes pels estudiants
d’estudis superiors. Això comporta que hi hagi famílies que no es puguin permetre pagar els
estudis als seus fills o que passin grans penúries per poder-ho fer. Malgrat que l’Ajuntament
d’Igualada no n’és el responsable, promourem des del Departament de Joventut ajudes
econòmiques a aquells estudiants d’estudis superiors, de Formació Professional o graus en
universitats públiques, que ho necessitin. La distribució de les beques atendrà criteris
estrictament econòmics i requerirà l'acreditació que els estudiants aprovin una part de les
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assignatures durant el curs acadèmic en l'any que se li ha entregat la beca. Ara bé, s'establirà
una línia específica per casos excepcionals (atur) que hagin de ser tractats amb immediatesa.
L’Ajuntament d’Igualada amb aquestes beques pretén ser un acompanyament econòmic, una
ajuda per tal que els joves igualadins puguin accedir als estudis, reduint els obstacles que
comporten les desigualtats econòmiques de les famílies, assegurant que la necessitat de
transport no sigui un impediment per estudiar. Tenint en compte l’existència del centre de cicles
formatius Milà i Fontanals, i després de l'obertura del nou Campus Universitari, s’ajudarà també,
encara que amb menor quantitat (tiquet autobús públic urbà, per exemple ) els estudiants
d'Igualada que optin per estudiar els graus universitaris o cicles formatius professionals que
s’ofereixen a la nostra ciutat.
PROPOSTA 3. Carnet jove d’igualada, avantatges pels joves.
Crearem el “Carnet Jove d’Igualada”, un carnet que podran tenir tots els joves de la ciutat i que
oferirà una sèrie d’avantatges i oportunitats pel jovent de la ciutat, per a que puguin
desenvolupar-se social, cultural i esportivament. Es basa, principalment, en dos àmbits: la
cultura i el comerç local. Amb aquest carnet els joves igualadins tindran descomptes en tot
l’àmbit de la cultura a Igualada. D’aquesta manera, per exemple, l’accés al teatre (o al cinema)
serà molt més assequible pels joves, sense l’existència de barreres econòmiques que els puguin
impedir accedir-hi. Aquests descomptes, per exemple, seran en cursos d'idiomes, en l´escola de
música, al Teatre de l’Ateneu i de l’Aurora, etc. Paral·lelament, aquest Carnet Jove també
pretendrà promocionar el comerç local i oferir als joves de la ciutat una sèrie d’incentius i
avantatges per tal que hi facin les seves compres. Promocionar el comerç de la ciutat és la millor
manera d’ajudar a l’economia i la creació de feina a Igualada. Per això considerem molt
important que els joves apostin per les botigues de la ciutat. D’aquesta manera, tots hi sortim
guanyant.
PROPOSTA 4. Rescatar la concessió a la hispano igualadina-monbus.
Ens comprometem a treballar per promoure el rescat de la concessió del contracte de la
Generalitat amb l’Hispano Igualadina-Monbus. Tot i que reconeixem les millores en el servei, a
través dels busos exprés, lamentablement les mancances, deficiències i molèsties són
moltíssimes i reiterades. Malauradament l’Ajuntament d’Igualada no pot rescatar la concessió
d’Hispano Igualadina-Monbus, sinó que és competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya. Mentre promovem que el Govern de Catalunya porti a terme aquest rescat de la
concessió, motivat pels reiterats incompliments d’una mínima qualitat en el servei, farem un
escrupolós seguiment d’aquests incompliments par part de l’empresa. A través de la informació
continguda als plecs de condicions i al contracte de concessió, l’Ajuntament d’Igualada farà un
seguiment i fiscalitzarà el servei de Monbus i deixarà constància pel procediment corresponent
de qualsevol irregularitat o incompliment que realitzi l’empresa. Des d’ERC considerem una
absoluta prioritat solucionar els problemes que perjudiquen a milers d’igualadins.
PROPOSTA 5. Suport i promoció de cal badia
El projecte de Cal Badia, un espai de participació juvenil, tindrà plena continuïtat i ple suport.
Aquest vol ser un espai per als joves i per a les entitats juvenils de la ciutat que necessiten o
volen un lloc on desenvolupar les seves activitats; un local des d’on qualsevol persona que tingui
ganes de dur a terme una activitat pugui proposar-la i tirar-la endavant. El projecte s’ha de
desenvolupar amb la força de totes les entitats i persones que hi estiguin interessades i des
d'ERC es posaran tots els mitjans i recursos necessaris, com la inversió ja pressupostada de
100.000 euros, per tal d’assegurar una primera actuació de rehabilitació d’aquest nou espai.
Apostem per un espai accessible, plural, dinàmic, juvenil, cultural, de cohesió social i on poderse desenvolupar com a persona. Cal Badia ha de ser, i serà, un espai per a tothom.
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ACCIÓ SOCIAL

PROPOSTA 1. Desenvolupar uns serveis d'acció social i promoció a les persones basats en la
llei de Serveis Socials de 2007
Objectiu: Promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i els grups en
els quals s’integra siguin reals i efectives.
Tothom té dret a un nivell de vida que asseguri a ell i a la seva família, la salut i el benestar,
especialment en quant a l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis
socials necessaris. I ERC Igualada ho desenvoluparà a través de la promoció de serveis i accions
socials per a la prevenció i detecció de casos en tots els àmbits com, salut, infància, inserció
laboral... En aquest sentit, ERC Igualada adoptarà mesures per a disposar de plans d’atenció
social individuals i familiars, amb proximitat als ciutadans i tenint eficàcia i eficiència en les
necessitats socials, treballant en coordinació i xarxa. ERC Igualada creu que és necessari oferir
un professional de referència, per tal de garantir un treball transversal per aconseguir
coordinació amb altres sectors de l’atenció social. A més, també es treballar per augmentar les
prestacions de servei i no tant les prestacions econòmiques.
PROPOSTA 2. Fomentar el voluntariat social
Objectiu: Organitzar des de l'ajuntament diferents fórmules per impulsar el voluntariat social a
la nostra ciutat.
ERC Igualada creu que és fonamental fomentar la importància que té una xarxa transformadora
de canvis socials, per tal de donar suport a les persones més desfavorides i sensibilitzar a la
població a l'entorn del voluntariat social, a través de formació, eines de sensibilització, suport,
creant un marc legal... per tal de coordinar les diferents necessitats i també coordinar els
diferents nivells d’assistència: serveis socials, salut, ensenyament, economia...
PROPOSTA 3. Reforçar i potenciar el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social
Objectiu: Donar més impuls i reforç al Pla Local d’Inclusió per tal de garantir una protecció social
global.
Arrel de la davallada de l’economia en general, fet que ha provocat una crisi econòmica mundial,
s’han produït com a conseqüència uns grans canvis socials que han causat un increment de les
desigualtats, en el sentit que la manca de poder adquisitiu, lligat quasi sempre a la precarietat
laboral o la falta de feina, ha fet que moltes persones no puguin accedir als sistemes de protecció
i a la provisió de béns i serveis, quedant desemparats i totalment vulnerables. Així doncs, ERC
Igualada agafa el compromís de reforçar el Pla Local d’Inclusió, de manera que reforçant el seu
equip, reforçant les actuacions i reforçant la participació de totes les àrees de l’administració,
s’aconsegueixi que tota persona pugui fer ús dels ajuts ja existents i pugui desenvolupar-se altra
vegada com a persona i com a professional. Per tot això, ERC Igualada considera que cal fer un
anàlisi i una recollida de dades reals, a més de les que es puguin obtenir a través dels serveis
municipals. Creu important crear una xarxa d’empreses col·laboradores que ajudin a
desenvolupar de manera eficient el Pla Local d’Inserció, però sobretot és primordial reforçar
aquest Pla a nivell institucional, dotar-lo, si s’escau, de més personal humà, de més recursos
econòmics i tècnics, així com implicar a tots els departaments en la seva implementació.
PROPOSTA 4. Atenció i Protecció a la Infància i a la Joventut
Objectiu: Crear programes de protecció i detecció de situacions de vulnerabilitat dels infants i
dels joves.
Actualment són moltes les famílies que estan en una situació de vulnerabilitat i desigualtat social
molt greu, situació que no sols afecta als adults del nucli familiar, sinó que els principals afectats,
en la majoria dels casos, són els infants i els adolescents. És bàsic i prioritari lluitar a favor
d’aquests col·lectius per la seva especial fragilitat i carència de mitjans a l’hora de demanar ajuda
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o accedir als sistemes de protecció. Per això, ERC Igualada creu que és molt important començar
per una recollida acurada i real de la informació per tal de detectar totes les situacions. Però
perquè aquest treball sigui plenament efectiu, és necessari la implicació i col·laboració de tots
els agents socials, així com de tots els organismes de l’administració pública. En el cas dels
adolescents, aquesta informació i detecció esdevé més específica pel fet que, dins d’aquest
col·lectiu, afecten altres problemàtiques, no menys importants, com són les addiccions. Així en
aquest sentit, ERC Igualada aposta per la creació d’una xarxa de treball conjunt amb les famílies,
les escoles, els instituts i l’administració per tal de realitzar una detecció i protecció eficaç de les
possibles addiccions a les quals puguin estar exposats els joves.
PROPOSTA 5. Impuls de l’atenció domiciliària
Objectiu: Incrementar l’assistència i atenció domiciliària tant el l’àmbit sanitari com en el de
Serveis Socials.
El model d’Estat del Benestar que tenim a Catalunya es caracteritza per ser un model en que la
redistribució de la riquesa és molt baixa i, per tant, les prestacions socials també ho són, a
diferència del model d’Estat del Benestar que tenen països com Dinamarca, Suècia, Noruega o
Finlàndia, on en aquests països un dels principals eixos d’aquest Estat del Benestar és la
important redistribució de la riquesa i la universalitat de les prestacions, és a dir, que tothom
pugui accedir a les prestacions socials. Per aconseguir arribar fins aquí cal apostar fermament
per impulsar els serveis públics i les prestacions socials, i ERC Igualada fa aquesta aposta. En
aquest sentit, dins aquestes prestacions socials, creiem que a Igualada es pot millorar l’atenció
domiciliària, i per això, ERC Igualada es compromet a impulsar, fomentar i, per tant, incrementar
l’assistència i atenció domiciliària tant en l’àmbit sanitari com en el de Serveis Socials, de manera
que incrementant aquestes assistències domiciliàries estarem prestant un major servei a la
ciutadania, descongestionant els centres sanitaris en temes que no requereixen una especial
atenció mèdica, i sobretot, estarem fixant les bases per a l’augment de persones que treballin
en el sector de la salut, i per tan, comportarà la creació de llocs de treball i a la vegada un
creixement estable de l’economia.
Propostes d’actuació en matèria de

SANITAT I SALUT PÚBLICA

PROPOSTA 1. Millorar la Salut Pública al municipi fomentant els hàbits de vida saludables,
formant i implicant els ciutadans en la seva pròpia salut.
Des d’ERC Igualada volem treballar per millorar la qualitat de vida i la salut de totes les persones
que viuen a Igualada, i a la comarca, realitzant un treball transversal i conjunt amb l’Agència de
Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquest treball conjunt es
concreta en la prestació d’uns serveis que ajudin a les persones a millorar la seva salut dia a dia,
potenciant l’apoderament del ciutadà afavorint la participació ciutadana. Aquesta prestació de
serveis, ERC Igualada els divideix en dos eixos concrets: el primer serien els serveis de Promoció
de la Salut, amb l’objectiu de fomentar hàbits de vida saludable i potenciar el paper del ciutadà
en la seva salut, amb actuacions concretes com serien la formació sanitària i de Suport Vital Bàsic
/DEA des de les escoles; actuar amb l’elevada taxa d’obesitat infantil i patologies de salut
mental; difondre programes d’educació sexual i MTS, alimentació i activitat física,
drogodependències i nous consums; liderar el PSEC (Programa Salut, Escola i Comunitat);
continuar amb el programa “pacient expert”, i, sobre tot, col·laborar i coordinar-se amb els
centres de la xarxa assistencial. En segon lloc, es millorarien els serveis de Protecció de la Salut,
duent a terme una millora del pla de control de la legionel·la; incrementant les inspeccions i
controls sanitaris dels establiments públics; promoure actuacions d’educació sanitària; crear una
identificació de qualitat per als establiments que compleixen els estàndards mínims; disminuir
el risc per a la salut derivat de les condicions de l’entorn; promoure la responsabilitat ciutadana
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pel que fa a la tinença d'animals domèstics, i consensuar criteris clars i concisos a tots nivells en
casos de brots de malalties.
PROPOSTA 2. Treballar conjuntament amb el departament de Serveis Socials.
Objectiu: Promoure des de l’Ajuntament, conjuntament amb el Departament de Salut i el
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla
Interdepartamental d’Atenció́ i Interacció́ Social i Sanitària (PIAISS) un model d’integració de la
xarxa de salut i la xarxa social, per garantir l’atenció́ integrada social i sanitària a les persones
que tenen necessitats d’atenció́ dels dos serveis. ERC Igualada, amb aquesta proposta, s’adreça
principalment a persones en situació de cronicitat i dependència, persones amb pèrdua o manca
d’autonomia (materials, instrumental, relacional..), persones grans que viuen soles, persones
grans amb sospita de maltractaments, persones sotmeses a violència de gènere, persones amb
problemes de salut mental, infància de risc i persones o famílies amb mancança de recursos
econòmics. En aquest sentit cal potenciar l’atenció sanitària i social a domicili, perquè creiem
que “com a casa enlloc”. Per això cal un model d’atenció continuat els 7 dies de la setmana, les
24 hores, establint la figura del gestor/a del cas tant de salut com d’atenció social, és a dir, un
únic equip d’atenció a domicili. Creiem que cal donar suport a la independència de manera que
aquella persona que encara sigui autònom, se li han de garantir que tingui les ajudes necessàries:
Teleassistència mòbil o banc d’Ajudes tècniques. Creiem que seria molt positiu crear una xarxa
de voluntariat per intercanvi d’experiències i ajudes i alhora estrènyer la col·laboració amb
entitats i associacions d’ajuda mútua i associacions de familiars de malalts. Però per garantir la
prestació d’aquests serveis amb el màxim d’èxit, cal promoure la capacitació́ professional
polivalent de les persones encarregades de prestar-lo, per adaptar-se a les necessitats d’atenció
a la persona i amb capacitat de treball interdisciplinar i revisar i corregir les barreres
arquitectòniques a les llars que ho requereixin, per tal de facilitar la mobilitat de les persones
que hi visquin. Però en aquells casos en què la mateixa situació no faci possible que el pacient
pugui estar a casa, hem de vetllar perquè “se senti com a casa”, i això seria possible creant places
residencials per urgències socials, promocionar habitatges amb serveis per a persones amb
pèrdua d’autonomia, pisos tutelats per a persones amb riscos d’exclusió social o fragilitat
personal, i sobre tot, ajustar els recursos existents a les necessitats detectades.
PROPOSTA 3. Facilitar i agilitzar l’atenció al pacient amb patologia crònica.
La proposta número 2, que parla del treball conjunt amb Serveis Socials ja introdueix aquest
tema, perquè molts del pacients fràgils que precisaran assistència seran pacients amb alguna
patologia mèdica crònica. Però a més a més, vivim en una ciutat on l'assistència primària,
l'assistència hospitalària i els centres socio-sanitaris son tres institucions diferents amb tres
òrgans gestors independents. I els pacients amb patologia crònica sovint utilitzen recursos
d'una, de l'altra i de l'altra i ERC Igualada creu que és molt important que existeixi una
coordinació entre els serveis, no només perquè això afavorirà l'atenció al pacient, sinó també
perquè facilitarà la feina dels sanitaris que l'atenen. Des d’ERC Igualada valoren el treball que ja
s’està fent en aquest àmbit i creiem hem de continuar tots en la mateixa línia i fer la feina de
manera coordinada, i pensem que això és molt important que segueixi així, però sobre tot des
de l'Ajuntament s'ha de motivar, potenciar i facilitar, ja sigui proposant línies de treball, afavorint
les vies de comunicació o facilitant aquest treball coordinat tant com es pugui.
PROPOSTA 4. Vetllar i incrementar l’atenció al món adolescent.
La població adolescent és una població en creixement en tots els aspectes, ja comencen a ser
persones autònomes i mig independents, i en aquest món els adolescents tenen una facilitat
molt gran per accedir a determinades substàncies (com l’alcohol, el tabac i drogues). Des d’ERC
Igualada considerem que cal posar esforços en que els adolescents adquireixin uns hàbits de
vida saludables i evitar les addiccions. A la ciutat ja tenim diferents iniciatives que ja funcionen
adreçades a formar, reforçar conductes, etc., sobre els diferents tòxics o hàbits de consum, que
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s’haurien de complementar amb un increment del control en l’aplicació de la normativa al
respecte. En aquesta etapa de la vida, és important treballar el creixement personal i les
relacions socials. Iniciatives com la de Itaka, s’haurien de reforçar i fins i tot ampliar-ne la
cobertura. Fan falta espais on els joves escoltin missatges sobre gestió de les emocions, dels
vincles, espais de creixement personal, etc., on pugin rebre eines que els siguin d'ajuda. A més
hem de continuar treballant els bons hàbits ciutadans i reforçar les bones pràctiques en tots els
àmbits. És importantíssim continuar amb tot el programa de prevenció i difusió d'aspectes
vinculats a l'esfera sexual i seguir difonent programes sobre educació sexual i prevenció de les
malalties de transmissió sexual. Per últim en tots aquests temes, hem de fer sempre el doble
plantejament: adolescent i entorn familiar. No té sentit un sense l'altre. Cal que tant els joves
com les famílies coneguin tot el què es fa per acompanyar als joves en aspectes de millores
d'hàbits de vida, i des d’ERC creiem que crear un espai on adreçar-se quan les famílies tenen un
problema a casa seria molt important, per tal que professionals puguin assessorar sobre com
vehicular-lo, com per exemple un espai de trobada de tipus “escola de pares amb fills
adolescents” per tractar aspectes d’aquest tipus, compartir experiències i aprendre’n.
PROPOSTA 5. Incrementar la transparència en la gestió dels serveis públics de salut i fomentar
la participació.
La transparència és imprescindible per a poder oferir a la ciutadania la millor informació sobre
quins són els serveis públics de salut de la cartera de serveis, per conèixer qui i com els gestiona
i sobretot per a poder retre compte davant dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta gestió. Des
d’ERC creiem que un Ajuntament que vol vetllar per la salut dels seus ciutadans i ciutadanes, ha
de vetllar també per la prestació dels serveis de salut, els programes de salut i els dispositius del
territori, siguin o no de la seva competència. Els serveis sanitaris d’atenció primària, atenció
especialitzada i atenció a la salut mental són bàsicament competència de la Generalitat de
Catalunya, però l’Ajuntament participa en el Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia
(Hospital d’Igualada) i n’és a tots els efectes corresponsable també de la gestió. Així doncs, les
Actes del Consell Rector han de ser públiques i transparents per fer arribar als igualadins i
igualadines tota la informació i totes les decisions sobre allò que els afecta. L’Ajuntament ha de
ser present de forma activa en els òrgans de participació de salut i fomentar la participació dels
i les professionals i les persones usuàries. Haurà d’exigir la creació de comissions o grups per
aquells aspectes que més incideixen o preocupen a Igualada, com poden ser: l’alta taxa d’atur i
la seva afectació sobre la salut (sobretot salut mental), llistes d’espera per accedir a
l’especialista, llistes d’espera per intervenció quirúrgica, atenció a les urgències...Pel que fa als
factors socioeconòmics com l’atur, molt present a Igualada, i les desigualtats socials afecten a la
salut provocant, entre d’altres, un augment dels problemes de salut mental. L’Ajuntament, que
ha de ser actiu per tal de conèixer els dispositius per atendre persones amb problemes de salut,
ha de disposar de totes les dades, i vetllar per una bona gestió amb l’objectiu últim de fer-ne el
seguiment i avaluació adequada per part de l’Ajuntament posant tota la informació a disposició
de la ciutadania, sempre vetllant per la protecció de dades. En temes de salut pública, s’han de
fer transparents tots els programes de prevenció de la malaltia i de protecció i promoció de la
salut que es duen a terme des de l’Ajuntament o des d’altres programes de salut pública de la
Generalitat. Recollir les dades estadístiques per disposar d’informació sobre l’estat de salut al
municipi i fer-les públiques, incloent la perspectiva de gènere en l’anàlisi dels indicadors de salut
amb dades desagregades per sexe. Per últim cal treballar per una major participació dels
ciutadans en allò que pot afectar la seva salut, sigui individual o col·lectiva. Crear un espai on es
reculli l’opinió dels ciutadans sobre els serveis i els circuits assistencials per tal de fer propostes
als organismes que els gestionen per la seva millora.

23

