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Entitats i empreses del tercer sector fan d’Igualada
una ciutat amb un fort accent social. Una ciutat
que té cura dels seus infants, dels seus joves, dels
seus avis i, en definitiva, dels seus ciutadans, amb
especial atenció als més vulnerables.

Gràcies al seu potent teixit comercial i a la posició
estratègica en un nus de comunicacions, Igualada
s’ha convertit en la capital comercial de bona part
de l’interior del país. Les botigues de fàbrica de les
marques de moda de la ciutat, més de 700
comerços i l’experiència Rec.0 atreuen milers de
visitants cada any.

El Patrimoni arquitectònic, el teixit associatiu amb
més de 200 entitats i milers d’activitats culturals cada
any han mantingut la ciutat cohesionada, culturalment viva i intel·lectualment inquieta. Una ciutadania participativa és la protagonista d’una ciutat que
s’organitza i batega amb la cultura.

CIUTAT
DE LES PERSONES

VIU LES COMPRES

CIUTAT
DE LA CULTURA
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CIUTAT
D’ESDEVENIMENTS
www.igualada.cat

L’Ajuntament d’Igualada agraeix als fotògrafs
que han cedit imatges per aquest dossier.
Lidera Comunicació | Burzon*Comenge

LA FESTA DELS REIS D’IGUALADA
ELS TRES TOMBS
FINE ART
LA MOSTRA D’IGUALADA. FIRA DE TEATRE
INFANTIL I JUVENIL
AEROSPORT
FIRAANOIA
EUROPEAN BALLOON FESTIVAL
FESTA MAJOR

Igualada.

UN CENTRE
HISTÒRIC
Igualada (“Aqualata”) va néixer al voltant de l’any
mil. Més de mil anys d’història que queden reflectits
en els carrerons medievals, les places, grans
construccions com la Basílica de Santa Maria, la
Igualadina Cotonera, l’Escorxador, la Biblioteca
Central o el conjunt arquitectònic del barri del Rec. El
Cementiri Nou d’Igualada, obra de l’arquitecte Enric
Miralles, és una obra de referència de l’arquitectura
catalana del segle XX.
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CIUTAT INDUSTRIAL

Capital de la comarca de l’Anoia,
al centre de Catalunya

CIUTAT
DEL CONEIXEMENT

Igualada, capital europea
de la pell de qualitat

Igualada,
punt d’origen de la moda

Parc d’Innovació del Cuir i la
Marroquineria Igualada - Jorba

Ciutat líder en producció de pell de qualitat.
Les marques més prestigioses del món compren
la pell a Igualada.

El clúster tradicional del tèxtil viu un moment de
renaixement industrial gràcies a l’aposta per la
innovació, el disseny i la internacionalització.

Amb el parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria
Igualada-Jorba es consolidarà el sector a nivell internacional i es generarà ocupació al territori. El parc
reunirà els màxims requeriments ambientals.

Campus Universitari d'Igualada
Un equipament totalment nou amb zona de laboratoris especialitzats equipats amb tecnologia d’última
generació i a tocar de les instal·lacions esportives de
la ciutat.

Càtedra A3 chair in leather
innovation

Igualada

És un soci tecnològic de referència internacional per
al clúster de la pell, treballa per a més de 150 empreses, desenvolupa projectes de nanotecnologia, forma
investigadors i participa en programes de recerca
d’arreu del món.

60 km de Barcelona

40.000
135.000
Habitants

Habitants, àrea d’influència

“Igualada és una ciutat industrial construïda amb la voluntat i la capacitat de treball
de la seva gent. Una peça imprescindible d’aquesta nació europea que és Catalunya”.
Marc Castells, alcalde d’Igualada
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4D Health
És un Centre d’Innovació per a la Simulació en Salut,
és a dir, un hospital simulat on es recrea l’ambient
d’un hospital de manera molt real perquè els professionals de la salut puguin entrenar-se.
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34

hectàrees

Igualada, capital TIC
destinades als sectors
de la pell de qualitat
i la marroquineria

A la comarca de l’Anoia hi ha més 80 empreses
dedicades a l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, un sector emergent al territori.

