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REDACCIÓ / LA VEU 

A rriba aquest cap de 
setmana FirAnoia, la 
fira multisectorial de 

la comarca, que des de fa qua-
tre anys se celebra al centre 
de la ciutat d’Igualada. Així, 
avui divendres 27, dissabte 28 
i diumenge 29 el Passeig Ver-
daguer acollirà la mostra de 
comerços, entitats, artesans i 
antiguitats, la plaça Cal Font 
els concessionaris amb les no-
vetats en automoció, el carrer 
Òdena cantonada amb la ram-
bla la Mostra de Formatgers 
Artesans de Catalunya, balls, 
assaig a la fresca dels moixi-
ganguers i el campionat d’es-
cacs, el Parc de l’Estació Vella 

Torna FirAnoia, més farcida d’activitats que mai
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l’espai Esport i Natura, la pla-
ça del Pilar el Campionat de 
futbolí, la plaça de l’Ajunta-
ment el minigolf, el carrer nou 
de Cal Font una pista de ten-
nis, la Rambla General Vives 
l’espai per a gossos Rivalcan i 
la Rambla Sant Isidre la mos-
tra gastronòmica TastAnoia. 
Tot el centre de la ciutat bu-
llirà des de divendres a les sis 
de la tarda fins diumenge a les 
nou del vespre. En total, 124 
comerços, 43 artesans, 8 enti-
tats, 15 cellers, 12 restaurants, 
11 formatgers i un centenar 
d’antiquaris.
TastAnoia, la mostra gastro-
nòmica de FirAnoia, pren pes 
en aquesta cinquena edició i 
omple la Rambla de Sant Isi- a les tres del migdia i de sis a 

nou del vespre.
Al final del carrer Òdena, can-
tonada amb la Rambla, dis-
sabte i diumenge hi haurà una 
mostra de formatges a càrrec 
de l’Associació de Ramaders 
i Elaboradors de Formatge 
Artesà ACREFA. El visitant 
podrà degustar i adquirir 
formatges entre una gran va-
rietat. També s’organitzaran 
tallers relacionats amb el món 
del formatge.
La Plaça Cal Font plena de 
novetats en automocióLa pla-
ça de Cal Font tornarà a om-
plir-se de cotxes, els concessi-
onaris de la comarca oferiran 
els seus millors models. A ban-
da, el sorteig de 6.000 euros 
entre els compradors, un gran 

reclam per a totes les persones 
que estan pensant a canviar de 
cotxe, ja que les probabilitats 
que toqui són molt altes.
Al Parc de l’Estació Vella i du-
rant tot el cap de setmana hi 
haurà un espai habilitat per 
als més petits amb activitats 
relacionades amb l’esport i 
la natura, així com un circuit 
tancat de ponis perquè els més 
menuts puguin gaudir.

Sense perdre les activitats de 
sempre
I totes aquestes activitats se 
sumen a les de sempre que 
continuen tenint presència 
en el programa de FirAnoia. 
Així també es pot trobar a la 
programació l’arribada de les 
parelletes d’hereus i pubilles, 
Assaig a la fresca dels moixi-
ganguers, exhibició de ball de 
country, la fira d’entitats, la 
fira d’artesans… i coincidint 
amb l’últim diumenge de mes, 
la fira d’Antiguitats que ocu-
parà el final del passeig a tocar 
amb l’estació d’autobusos.
Concursos i sortejos que cri-
den a la participació
Amb l’objectiu de fer una fira 
per a tothom i amb la volun-
tat que el ciutadà participi di-
rectament de l’esdeveniment, 
s’han tornat a convocar el 
concurs de fotografia d’insta-
gram i el concurs de la targeta 
amagada. Les bases de les dues 
convocatòries poden trobar-se 
a la web de la fira.

dre de vins, tapes i activitats 
gastronòmiques per a totes 
les edats durant els tres dies 
de FirAnoia. A l’oferta de pro-
ductes alimentaris i de beure, 
que el visitant podrà degustar 
amb tiquets a partir d’un euro, 
se li suma aquest any com a 
novetat una programació de 
qualitat amb 7 activitats gas-
tronòmiques per a totes les 
edats.  Enguany també, com a 
novetat, l’espai s’amplia amb 
una terrasseta agradable on es 
desenvoluparan algunes de les 
activitats. L’horari d’obertura 
serà divendres de vuit del ves-
pre a onze de la nit, dissabte de 
les dotze a les tres del migdia 
i de sis de la tarda a onze del 
vespre i diumenge de les dotze 
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SANTI ENRIQUE

Avda. Mestre Muntaner, 88 - 08700 - IGUALADA - 93 803 08 00

Vina a FIRANOIA, compra un dels nostres vehicles i

tindràs un descompte addicional de 1.000€.

No deixis escapar aquesta oportunitat.

www.santienrique.com

TRIA EL TEU CROSSOVER
DES DE 12.900€

EDICIÓ

2016

63a

fas ciutat

fas comarca

Per la compra d'un dels nostres vehicles a FIRANOIA,
participa en el sorteig de 6.000€



RENDA
2 0 1 5

www.taxisigualada.com

SERVEI GRATUÏT DE 

trànsfers de fins a 

8 
facebook.com/taxisigualada

twitter.com/taxisigualada

609 478 219

info@taxisigualada.com

WIFI + PORTÀTIL
+ IPAD

IMPRESSORA
+ CORRENT 220V

passatgers
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DIVENDRES 27

-18:30h. Passeig Verdaguer 
amb carrer Sant Vicenç
INAUGURACIÓ OFICIAL 
DE LA 63a FIRANOIA
Presidida per l’Honorable Sr. 
Jordi Baiget i Cantons, Con-
seller d’Empresa i Coneixe-
ment, l’Il.lm Sr. Marc Castells, 
alcalde d’Igualada i el Sr. Joan 
Domènech, president de Fira 
d’Igualada.
- 18:30 - 21:00h FIRA D’EX-
POSITORS COMERCIAL I 
AUTOMOCIÓ*
- 18:45 – 20:00h ESPAI KIDS 
& US*
- 18:30 - 21:00h
EXPOSICIÓ VEHICLES 
ELÈCTRICS* 
- 19:00 a 19:45h. Rambla amb 
carrer Òdena
MASTER CLASS DE ZUMBA
Exhibició i pràctica en grup de 
balls llatins i coreografies. Ac-
tivitat oberta a tothom. Col-
labora: Gimnàs Infinit
- 20:00 - 23:00h. TASTANO-
IA*
- 20:00h. Teatre de l’Aurora. 
Carrer Aurora, 80
LA MÚSICA DEL VI
Marcel Gorgori dirigeix un 
tast de 4 vins i els associa a 
una determinada òpera. Pla-
ces limitades.
Inscripció prèvia a info@fi-
raigualada.org fins el dia 24 
de maig a les 24:00. PREU 10  
euros
- 20:00 - 21:30h. Rambla amb 
carrer Òdena
ASSAIG A LA FRESCA 
DELS MOIXIGANGUERS 
D’IGUALADA.
Vine a veure com es prepara 
un castell, viu-ho de prop i 
anima’t a fer pinya.

DISSABTE 28
- 10:00 - 21:00h. FIRA D’EX-
POSITORS COMERCIAL I 
AUTOMOCIÓ*
- 10:00 - 21:00h. MOSTRA 
D’ENTITATS *
- 10:00 – 21:00h. ESPAI 
ABACUS*
- 10:00 - 21:00h. MOSTRA 
D’ARTESANIA*
- 10:00 - 21:00h.
MOSTRA DE FORMATGES 
ARTESANS*
- 10:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00h.
ESPAI ESPORT I NATURA*
- 10:00 - 21:00h.
EXPOSICIÓ VEHICLES 
ELÈCTRICS*
- 10:00h. Sortida des del Parc 
de l’Estació Vella (màquina de 
tren)
2a CAMINADA POPULAR 
FIRANOIA
Activitat per recórrer en famí-

lia per l’Anella Verda a la seva 
part nord. Regal d’un tiquet 
de degustació a TastAnoia a 
l’arribada de la caminada. Ins-
cripcions gratuïtes mitja hora 
abans al punt de sortida.
- 10:00h - 20:00h. Carrer Nou 
de la Plaça de Cal Font
ESPAI DE TENNIS ARCADI 
MANCHÓN
Activitat lúdica amb sorteig 
d’obsequis on es promocio-
narà la final del torneig Ar-
cadi Manchón puntuable per 
l’ATP, que se celebrarà al Club 
Tennis Montbui el dia 29 de 
maig a les 11:30. Entrada gra-
tuïta.
Ho organitza: TOP TENNIS i 
Club de Tennis Montbui.
-10:00 - 14:00 / 17:00 - 20:00h.
ESPAI DE GOSSOS RIVAL-
CAN
Rambla General Vives. Exhi-

bicions d’agility i educació 
canina. Certamen de ciutadà 
caní. Inscipcions: per Whats-
App al 659 430 893 o al web
https://clubdeagilityrivalcan.
wordpress.com
- 10:00 -14:00 / 16:00 - 20:00h.
Plaça de l’Ajuntament
MINI GOLF A LA PLAÇA
Nou forats de mini golf per-
què petits i grans facin un 
tastet d’aquest esport, i un in-
flable amb xarxa per practicar 
el swing, el cop de sortida de 
cada forat d’un circuit de golf. 
Hi col·labora ANOIA GOLF 
CLUB
- A les 11:00 i a les 17:00h. Pla-
ça del Pilar
1r CAMPIONAT DE FUT-
BOLÍ FIRANOIA
Aquest any podeu ser els cam-
pions de futbolí de FIRANO-
IA. Dues categories: joves (fins 

a 16 anys) i adults. Inscripci-
ons gratuïtes a la teixidora o a
casal@lateixidora.cat. Hi col.
labora: Casal la Teixidora
- 11:00 – 13:30 / 18:00 - 20:00h.
ESPAI KIDS & US*
- 11:00 – 13:00 / 18:00 - 20:00h.
EXHIBICIÓ D’HABILITAT 
MOTOSERRA
A càrrec de Jaume Brugués i 
Xavier Diz
Ho organitza: Ajuntament de 
Castellolí
- 11:00 - 13:00h.. Teatre de 
l’Aurora, carrer Aurora, 80
CURS DE SEGURETAT EN 
L’ORATÒRIA
Impartit per la júnior i exper-
ta en oratòria, Xènia Castell-
tort. Ho organitza: Jove Cam-
bra d’Igualada. Inscripcions a: 
igualada@jci.cat
- 11:00 -13:00h.
VISITA DE LES AUTORI-
TATS A LA MOSTRA D’AR-
TESANIA
- 12:00 - 15:00 / 18:00 - 23:00h. 
TASTANOIA*
- 12:00 – 14:00h. La terrasse-
ta del TastAnoia, Rambla Sant 
Isidre
TAST PER PARELLES
Concurs de tast de begudes a 
cegues per parelles.
Cal fer inscripció prèvia als 
cellers col·laboradors.
Més informació a www.firai-
gualada.org
- 16:00 - 20:00h. Parc de l’Es-
tació Vella
ELIMINATOR BTT CIUTAT 
D’IGUALADA
Circuit de 800m. Curses con-
tinuades amb obstacles artifi-
cials i naturals per bicicleta de 
muntanya.
Sortides de 4 corredors on es 
classifiquen els dos primers i 
s’eliminen el tercer i el quart. 

PROGRAMA D’ACTES DE FIRANOIA 2016
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Pd’11 h a 13.30 h
i de 16.30 h a 20 h

P
FÀCIL APARCAMENT



Carrer Major, 126 -128 
Tel. 938  044 053

Mecànica en general de lʼautomòbil
Revisions pre. ITV

No perds la garantia oficial fent la revisió

Bosch Car Service
Automòbils F.P. Bosch

Ctra. de La Pobla, 191 - 08788  VILANOVA DEL CAMÍ
93 804 64 03 fpboschtaller@gmail.com

·Injecció de Benzina
·Injecció Diesel
·Electricitat/Electrònica
·Encesa
·Xapa
·Línia PreITV

·Frens, ABS, ESP
·Mecànica de manteniment
·Mecànica motor
·Sistemes de Refrigeració
·Pintura
·Banc de Potència

Els millors de cada cursa arri-
baran a la gran final. Activitat 
d’exhibició amb corredors ex-
perts convidats. Ho organitza: 
Esport i Natura.
- 16:30 - 20:30h. Carrer nou 
de la Plaça de Cal Font
GRANISSAT A PEDALS
Fes-te un granissat de llimona 
mentre pedales una bicicleta 
que genera electricitat.
Ho organitza: Departament 
de Medi Ambient, Energia i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament 
d’Igualada.
- 17:30 – 18:30h. A la terrasse-
ta del TastAnoia, Rambla Sant 
Isidre
ELS NENS I NENES FAN 
MATÓ
Places limitades. Gratuït.
- 17:00 – 20:00h. Poliespotiu 
Les Comes
44è TORNEIG RAMON 
ORGA DE TENNIS TAULA
Ho organitza: Club Ping Pong 
Igualada
Inscripcions a www.iogrup.
com/cppigualada

- 17:00h. a la Plaça de Cal Font
19:00h. a la Plaça Ajuntament
21:00h. al Passeig Verdaguer
LA TOCADA. 1r Concurs de 
Toc de Pilota. Qui més la to-
qui se’n va de cap de setmana! 
Inscripcions a www.cfigua-
lada.com Ho organitza el CF 
Igualada.
- 19:00 - 19:30h. Rambla Sant 
Isidre/ carrer Òdena
ACTUACIÓ DE BOLLYWO-
OD
L’alegria de les danses més 
exòtiques. A càrrec de Bo-
llywood Igualada.
Ho organitza: Fundació Vi-
cente Ferrer
- 19:30 – 21:30h. Rambla Sant 
Isidre/ carrer Òdena
COUNTRY I LINE DANCE
Amb el Dj Miquel Navarro
- 19:30 – 20:30h. A la terrasse-
ta del TastAnoia, Rambla Sant 
Isidre
TAST DE CAVES JUVÉ 
CAMPS
Preu: dos tiquets TastAnoia

DIUMENGE 29
- 10:00 - 21:00h. FIRA D’EX-
POSITORS COMERCIAL I 
AUTOMOCIÓ*
- 10:00 - 21:00h. MOSTRA 
D’ENTITATS *

- 10:00 – 21:00h. ESPAI 
ABACUS*
- 10:00 - 21:00h. MOSTRA 
D’ARTESANIA*
- 10:00 - 21:00h. MOSTRA DE 
FORMATGES ARTESANS*

- 10:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00h.
ESPAI ESPORT I NATURA*
- 10:00 - 21:00h
EXPOSICIÓ VEHICLES 
ELÈCTRICS*
- 10:00 - 15:00h.

PROGRAMA D’ACTES DE FIRANOIA 2016
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Carrer del Sol

Baix
ad

a S
t. N

ico
lau

c/del Sol, 12

Shop Out 
Macson Igualada

Descomptes
fins al 

Al cor d'Igualada,
 al barri del Rec

Divendres 

10-14 h / 

 Dissabte  
10-20.30 h 

                   (ininterromput)

                    16.30-20.30 h 



Revisions i Manteniments

          Pneumàtics

Mecànica general - Electricitat
Aire condicionat - Diagnosis

(passant la revisió del teu cotxe amb nosaltres no perds la garantia o�cial)

J. Descarrega
 Servei d’Automoció

C/ Major 122 - Vilanova del Camí
j.dserveiautomocio@gmail.com

Tel. 93 806 23 14
 www.tallerjdescarrega.com

VENDES I TALLER
Ntra. Sra. de la Mercè, 26

08788 VILANOVA DEL CAMÍ
Tel. i Fax. 93 805 24 40

angelmotos@hotmail.com

REPARACIÓ I VENDA DE TOT TIPUS DE 

MOTOCICLETS, RECANVIS I ACCESSORIS

C/ del Pilar, 48 
08710 Sta. Margarida Montbui

Tel. 93 804 32 43

Passeig Verdaguer, entre car-
rer Cardenal Vives i Av. Pau 
Casals. 
MERCAT MENSUAL 
D’ANTIGUITATS I COL·
LECCIONISME
Un espai on buscar petits tre-
sors d’abans i d’ara.
- 10:00 a 13:00h. Carrer nou 
de la Plaça de Cal Font
ELS GUARDAWATTS
Joc per a nens de 3 a 6 anys. 
Els llums s’han quedat ence-
sos i estem gastant energia!
Ho organitza: Departament 
de Medi Ambient, Energia i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament 
d’Igualada
- 10:00 - 14:00 / 17:00 - 20:00h.
Rambla General Vives
ESPAI DE GOSSOS RIVAL·
CAN
Exhibicions d’agility i edu-
cació canina. Certamen de 
ciutadà caní. A càrrec de l’Es-
cola Canina Agility Rivalcan. 
Inscipcions: per WhatsApp al 
659 430 893 o al web https://

clubdeagilityrivalcan.wor-
dpress.com
- 10:00 - 13:30h. Rambla Sant 
Isidre/ carrer d’Òdena
2n CAMPIONAT COMAR·
CAL D’ESCACS FIRANOIA
Ho organitza el Club d’Escacs 
Igualada. Inscripcions a: ge-
neral@firaigualad.org
- 10:00h. Plaça del Rei
ARRIBADA DE LES PARE·
LLETES D’HEREUS I PUBI·
LLES
Esmorzar gentilesa de pastis-
seria Targarona.
- 10:00 -14:00 / 16:00 - 20:00h
Plaça de l’Ajuntament
MINI GOLF A LA PLAÇA
Nou forats de mini golf per-
què petits i grans facin un 
tastet d’aquest esport, i un in-
flable amb xarxa per practicar 
el swing, el cop de sortida de 
cada forat d’un circuit de golf. 
Hi col·labora ANOIA GOLF 
CLUB
- 10:30 – 14:00h. Frontó Molí 
Nou

XLII TROFEU DE FIRA 
D’IGUALADA DE PILOTA 
BASCA I XX MEMORIAL 
LLUÍS BASAS EN LA MO·
DALITAT DE MÀ
Ho organitza: Club Natació 
Igualada
- 11:00 – 13:30 / 18:00 - 
20:00h.
ESPAI KIDS & US*
- A les 11:00 i a les 17:00h. Pla-
ça del Pilar
1r CAMPIONAT DE FUT·
BOLÍ FIRANOIA
Aquest any podeu ser els cam-
pions de futbolí de FIRANO-
IA. Dues categories: joves (fins 
a 16 anys) i adults. Inscripci-
ons gratuïtes a la teixidora o a
casal@lateixidora.cat. Col.la-
bora: Casal la Teixidora
- 11:00 – 12:00h. A la terrasse-
ta del TastAnoia, Rambla Sant 
Isidre
ELS NENS I NENES FAN GA·
LETES
A càrrec de CookyFoop’s. 
Gratuït.
- 11:00h. Basílica de Santa 
Maria
MISSA SOLEMNE
Oficiada per Mn. Josep Mas-
sana, amb l’acompanyament 
de la coral Xalest. En acabar, 
recepció de les parelletes d’he-
reus i pubilles i ofrena dels 
fruits del camp.
- 11:00 – 13:00h.
EXHIBICIÓ D’HABILITAT 
MOTOSERRA
A càrrec de Jaume Brugués i 
Xavier Diz
Ho organitza: Ajuntament de 
Castellolí
- 12:00 - 15:00 / 18:00 - 21:00h. 
TASTANOIA*
- 12:00h.
CERCAVILA amb les Parelle-
tes d’Hereus i Pubilles
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Recorregut: C/ Argent, Pl. 
Creu, C/ St. Magí, Cal Font, 
Passeig Verdaguer.
Amb la participació dels ge-
gants de la ciutat i els gegan-
tons Pia i Tomeu. Col·labora-
ció: Dessota.
- 13:00 – 14:00h. A la terrasse-
ta del TastAnoia, Rambla Sant 
Isidre
VERMUTS I FORMATGES
Aperitiu a la Rambla amb ver-
muts i formatges.
A càrrec de: Ramon Roset
Hi col·labora: VINS CAVES 
I LICORS GUILLEM, XUR-
RERIA DUNA. PREU: DOS 
TIQUETS TastAnoia

PROGRAMA D’ACTES DE FIRANOIA 2016

- 17:00 - 19:00h. Carrer Nou 
de la Plaça de Cal Font
JOC L’ENERGIA EN UN DIA
Joc per a nens de 6 a 10 anys. 
Un dau gegant i un tauler a 
terra per no perdre guspires 
d’energia!
Ho organitza: Departament 
de Medi Ambient, Energia i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament 
d’Igualada
- 18:30 – 19:30h. A la terrasse-
ta del TastAnoia, Rambla Sant 
Isidre
TASTABIRRES
A càrrec de cervesers artesa-
nals de l’Anoia 
PREU: DOS TIQUETS TastAnoia
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Audi A l’avantguarda de la tècnica

Audi Q3 1.4 TFSI 150 CV (110 kW). Emissió CO₂ (g/km): de 127 a 134. Consum mitjà (l/100 km): de 5,5 a 5,8.

*PVP recomanat a la Península i Balears des 27.200 € per a un Audi Q3 1.4 TFSI 150 CV (IVA, transport, impost de matriculació, Pla PIVE i bonificació d’Audi Financial Services inclosos), per a clients particulars i autònoms 
que financin un crèdit mínim de 13.500 €, amb una permanència mínima del finançament de 48 mesos a través d’Audi Financial Services (segons condicions contractuals). L’oferta financera inclou gratis paquet de 
manteniment 48 mesos o 60.000 km. El model visualitzat no correspon a l’oferta. Oferta vàlida fins al 30/06/2016. Contacti amb el seu Concessionari Oficial Audi per tal que l’informi de les condicions específiques 
d’aquesta promoció. Audi Financial Services és una marca comercialitzada per VOLKSWAGEN FINANCE S.A. EFC. Informació Audi: 902 45 45 75.

Alim
enta

el t
eu W

anderlu
st

Audi Q3 des de 27.200 €*
www.tieneswanderlust.es

Servisimó
Alemanya, 17
08700 Igualada
Tel. 93 805 21 17
www.servisimo.es

Av. Barcelona, 19
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 34 06

Av. Europa, XI - Pol. Golpark
25241 Golmés - Mollerusa
Tel. 973 60 29 63

Subscriu-te gratuïtament

Som presents a totes les xarxes

Newsletter diari
Seccions d’economia, opinió, escoles...

35 anys donant veu a la comarca.
Diàriament en el digital i setmanalment en paper

Un diari plural



Pneumàtics
Manteniment
Alineació- Direcció

Frens
Oli, �itres
Tubs d’escapament

Churruca, 22/ Argentina 19 - 08788 Vilanova del Camí
Te.l. 93 806 30 82
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E1 SECTOR SERVEIS 
I COMERÇOS 

A IGUALADA
938 067 173 / 696 414 710
carmelo_aigualada@yahoo.es
AGÈNCIA MIRASOL - ASSEGU-
RANCES CATALANA OCCIDENT
938 052 325 / 607 507 474
agencia.mirasol@agentes.catalanaoc-
cidente.com
ÀGORA DESTINS, S.L. VIATGES
938 035 412
info@agoradestins.com
AGRUPACIÓ
938 147 244
sucvilanova@agrupacio.es
AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ
938 084 000
castelloli@diba.cat
ALUSTETIC
930 248 592
inf@alustetic.com
ANGEL ESCURA S.L
938 030 338 / 630 989 923
escura@angelescura.com
ANOIA CARAVANAS
938 094 135
info@anoiacaravanas.com
ANOIA TELECOMUNICACIONS
615 689 535
anoiatelecomunicacions@gmail.com
APERITIUS CATALANS
937 760 261
aperitiuscatalans@hotmail.com
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
938 051 936
igualada@asc.cat
ATICA AÏLLAMENTS S.L.
936 664 886
administracion@atica-aislamientos.
com
BANC SABADELL
938 055 353
0037@bancsabadell.com
BIOSALUD SYSTEMS - RENOVEU 
EL MATALÀS
972 503 764 / 654 613 298
jlsanchezadm@hotmail.com
CAMARA MUNICIPAL DE
GUIMARAES
CARDIOSOS GLOBAL PROTECTI-

ON (DESFIBRIL.LADORS)
609 418 812
cardiosos@cardiosos.com
CAVA ARTÍSTIC
669 850 825 / 669 850 828
info@cavaartistic.es
CENTRE D’ESPINOLOGIA IGUA-
LADA
931 805 918 / 656 707 921
espinologiaigualada@gmail.com
COMUNE DI LECCO
simona.mereghetti@comune.lecco.it

CORPOSALUD
699 464 823
info@corposalud.es
COSANTEX PRODUCTES
PUBLICITARIS
938 053 251
cosantex@hotmail.com
CREU ROJA A L’ANOIA
938 030 789
anoia@creuroja.org
CUERO CENTER
948 130 128
cuerocenternorte@gmail.com
DEPILSIL
678 345 014
depilsil@depilsil.es

DESCANSO MAKROSOFA
968 790 590
descansomakrosofa@hotmail.com
DIVINA PASTORA ASSEGURAN-
CES – L’ALIANÇA
938 052 949
igualada@la-alianza.com
EcoATIR
653 757 713
ecoatir@ecoatir.com
ECOGREENLAN, MATERIALS ECO-
LÒGICS PER LA CONSTRUCCIÓ

938 036 906/ 633 044 909
info@ecogreenlan.com
EMBOTITS DELFINA
620 989 623
sheilalopez@hotmail.com
ENGLISH&TEA (ACADÈMIA D’AN-
GLÈS)
938 040 204 / 606 098 296
info@englishandtea.com
ESCOLA D´ANGLÈS NEW YORK
INSTITUTE
670 389 860
elisabetseuba@gmail.com
ESCOLA DE MÚSICA LAM
938 031 981
jsantiago@redmusik.com

FINESTRES ANOIA, S.L.
DISTRIBUIDORS OFICIALS PVC
KÖMMERLING
678 929 215 / 666 624 582
info@finestresanoia.com
GANIVETERIA ALBACETE
657 673 344
luisgomez87@hotmail.com
GLOBALUM
973 533 786
info@globalum.com
GRUP CORSA, TRACTAMENTS 
D’AIGUA
932 080 800
info@corsa.es
GRUP MÓN D’OCI
608 516 129 / 660 124 056
info@mondoci.com
HORMIPRESA
934 470 322
resquirol@hormipresa.com
HOTEL BRUC
937 710 061
hotel@hotel-bruc.es
HOTEL MOLÍ BLANC
938 019 179
hotel@moliblanchotel.cat
IGUANA COMUNICACIONS, S.L.
938 035 509
info@iguana.cat
INFINIT (COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL)
938 033 938
info@infinit.cat
INSTAL.LACIONS PARERA, SL -
PUNT DE SERVEI ENDESA
938 017 822 / 938 976 069
info@parera.info
INTERGIMAR GROUP
620 424 312
juansanchez@juansancheztv.com
JM CARAVANING
938 066 306
jm@jmcaravaning.com
KIDS&US IGUALADA
938 040 866
igualada@kidsandus.es

LADY VAPOR
670 373 458
ladyvapor@hotmail.com
LIKECAMPER

Tots els expositors de FIRANOIA 2016
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ACONSEGUEIX GRATIS 

FIRANOIA 2016

Truca'ns:

93 803 55 09
Envia'ns un Whatsapp:

602 21 13 33

1 ANY de fibra òptica (300/300 Mbps)

1 ANY de telèfon fix (trucades il·limitades)

1 ANY de telèfon mòbil (2GB + trucades il·limitades)

(Pack de productes valorat en més de 800 €)

Passeig Verdaguer
al costat del C/ Òdena

0€
Visita el nostre estand (44-45)
i participa en el sorteig

www.iguana.cat
Visita'ns:

644 034 328
info@likecamper.com
LINFANEW
962 990 436
pedidoslinfanew@gmail.com
MARINA D’OR
964 727 270
booking@marinador.com
MAS QUESEROS
692 845 412
mas.queseros@hotmail.com
MASET DEL LLEÓ
938 180 342
info@maset.com
MECANOCAMP MOBILITAT
973 262 844 / 619 026 180
info@mecanocamp.es
MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
938 049 002
mgc@mgc.es
MÚTUA IGUALADINA, MPS
938 032 796
infor@lamutua.net
NUESTRO HOGAR
717 167 392
nuestrohogarlleida@gmail.com
PÈRGOLA BIOCLIMÀTICA DURMI
938 932 754
durmi@durmi.com
PLATA Y ACERO
642 488 151
julioplatayacero@gmail.com

QUICK COMPUTERS IGUALADA
938 054 973
info@quickcomputers.net
READY LANGUAGE SCHOOL
935 155 121
ready@readyidiomes.com
RETOLADORS MÀGICS
606 640 488
svmiro1973@gmail.com
SAI COMPUTERS S. L.
INFORMÀTICA I COMUNICACI-
ONS
938 040 901
botiga@saicomputers.net
SANITAS
692 207 252
frivas@sanitas.es
SERVEIS IMMOBILIARIS–GEMMA 
POLA
639 531 413
gemmapolavives@gmail.com
SOLGLASS
973 267 700
ventas@solglass.es
SWISSNAHRIN
644 266 537
laurichara@gmail.com
TALLER SERRALLER CRISTOBAL 
TERRÓN
938 031 295
cristobal_terron@hotmail.com
TANCAMENTS E. FRANQUESA

973 308 205
info@eduardfranquesa.com
TAN-K / WERU
972 117 632
comercial@tancamentstank.com
TODO MENAJE Y SALUD (TMS)
931 640 497
eventos@tms-bcn.es
TOT NATURAL ALIMENTACIÓ
ARTESANA SELECTA
972 590 500 / 606 668 135
info@totnatural.cat
T-QUATTRE TANCAMENTS
938 030 852
info@t-quattre.com
TUPPERWARE MANRESA
626 317 495
manresa@tupperware.es
UNIC S.L
938 056 060
unic@catunic.com
UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA
938 052 292
uea@uea.cat
VIATGES MCTRAVELMON
938 013 127
info@mctravelmon.com
VIATJALIA DESTINS
938 017 892
montse.thomas@viatjaliadestins.cat
VIU VIATGES

938 054 574
marta@soloraids.com

SECTOR AUTOMOCIÓ

A.M.ANOIA
938 039 300
amanoia@amanoia.com
ANOIA MOTOR - HYUNDAI
938 017 717
manel@gmsa.es
ANOIA MOTOR - SEAT
649 992 240
ricard@gmsa.es
AUTOSUMINISTRES MOTOR. 
CONCESSIONARI 
MERCEDES-BENZ
660 492 020
efernandez.asm@mercedes-benz.es
CITROEN FUTURAUTO
938 017 377
igualada@futurauto.es
DABSA (Concessionari Ford i Ssan-
gyong)
938 030 050
vendes@dabsa.net
EIX MOTOR CATALUNYA SL
938 047 269
eixmotor@kia.es
GARATGE MONTSERRAT ALFA
ROMEO

Tots els expositors de FIRANOIA 2016
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En nuestra familia, todo tiende a ser muy
dinámico, por eso es muy importante poder
confiar en nuestro Mercedes. Cuando vamos a la

guardería, a ballet, a casa de la abuela, al médico o

de vacaciones en nuestro vehículo familiar, lo

hacemos con total seguridad. El personal cualifi-

cado de nuestro Taller Autorizado Mercedes-Benz

vela por ello con un servicio profesional. Siempre

tienen la solución adecuada a nuestras necesidades

particulares. Por eso ya son como parte de la

familia.

www.mercedes-benz.es

Taller Autorizado Mercedes-Benz, Ctra. la Pobla, n. 205, 8788 Vilanova del Cami. Barcelona, Tel.: 93 806 04 79, Fax: 93 806 04 84, www.mercedes-benz.es

Talleres Montoliu

My ServiceMi coche familiar.

938 052 443
fina@gmsa.es
GARATGE MONTSERRAT FIAT
938 052 443
fina@gmsa.es
GARATGE MONTSERRAT- OPEL
938 031 550
david@gmsa.es / josep@gmsa.es
JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS S.
L. SUBARU
938 019 145
subaruigualada@gmail.com
MAZDA CAMPS
938 772 819
mazdacamps@campsmazda.com
MOTOR-TECH,S.A.
938 055 852
vendes@motor-tech.net
NISSAN SANTI-ENRIQUE
938 030 800 /685 426 010
druiz@maas.es
RENAULT REMM GUITART
938 032 708
josepgp.guitart@red.renault.es
ROSICH MOTORS
938 033 650
comercial@rosichmotors.com
SARAUTO
938 033 000
igualada@sarauto.com
SERVISIMO IGUALADA - SKODA
938 052 117

ventas@servisimo.skoda.es
SERVISIMO S.L. AUDI
938 052 117
ventas@servisimo.audi.es
SERVISIMO S.L. VOLKSWAGEN
938 052 117
ventas@servisimo.volkswagen.es
TOYOTA IGUALADA
938 048 230
toyotaigualada@gmsa.es

TAST ANOIA

BERICHÓ (GUILLEM DIST.)
628 667 818 / 937 752 183
info@guillemdistribucions.com
BON GUST
930 117 674
otto_arg_75@hotmail.com
CA L’ESCOLÀ
600 274 045
alberluci@gmail.com
CAL PEPE
938 035 161
calpepexa@gmail.com
CAN MABRES
690 608 194
jfarre@me.com
CERVESA ELS MINAIRONS
649 010 956
cervesaelsminairons@hotmail.com

CERVESA ESPINA DE FERRO
652 926 668
cervesa@espinadeferro.com
CERVESA LA LENTA
654 980 344 / 686 658 552
pol.doncel@lalenta.beer
CUBICS RESTAURACIÓ
938 045 493
http://www.cubicsrestauracio.com
EL CASTELL DE RUBIÓ
634 656 484
annatefe@hotmail.com
ELS FOGONS
938 039 340
elsfogons@elsfogons.com
EUROCONILLS
630 182 958
gestions@euroconills.cat
FRUITS SECS MAS D’EN NOGUÉS
938 044 763 / 636 441 931
info@masdenogues.com
HIDROMEL D’MELIS
609 647 161 / 937 718 303
bernardopgs@gmail.com
INQUIET
931 316 044
info@inquiet.cat
KAN BAKUS
938 030 010
info@kanbakus.com
LA CASSOLETA
655 917 754 - 655 917 755

sergiiassenci@gmail.com
LA CLOTXA
637 810 250/ 937 681 514
laclotxaigualada@gmail.com
LA LLAR DELS MEUS DOLÇOS
627 676 650
lolipierola@gmail.com
MEL D’ANTANY
639 076 487
pau.bars@telefonica.net
MOLÍ D’OLI CAN GIBERT
938 094 019/ 676 768 511
torrasoteras.sonia@gmail.com
OSCAR PASTISSER
938 052 225
oscarpastisser@oscarpastisser.com
PIZZA MAMMA
938 060 505
montse@pizza-mamma.com
RAMON CUADRAS
938 046 006
llucuadras@gmail.com
SINGULAR
938 032 744
reserv@singularrestaurant.com

MOSTRA DE FORMATGERS

CAL BALADRÉ
680 536 666
calbaladre@gmail.com
Prats de Lluçanès

Tots els expositors de FIRANOIA 2016
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SLN Salinas Automoció

Tècnics especialistes de
BMW i Mini

per Igualada 
i comarca

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) 
 Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com

Av. andorra, 8 Baixos
08700 IGUALADA
T. 93 803 06 58 / 670 85 42 22
gabinetsegura@yahoo.com

Ja pots demanar hora trucant
 o per correu electrònic

RENDA 2015

Passant la revisió del teu cotxe amb nosaltres no perds la garantia o�cial

c/ Alemanya, 33 nau 3 - 08700 Igualada
Tel. 93 803 10 78  - Fax.  93 804 02 38

fermivalls@telefonica.net

60é  
aniverari

EL MOLÍ DE LA LLAVINA
938 811 695 / 616 581 112
molidelallavina@me.com
Centelles
FORMATERIA LA VALETTE
973 492 008 / 608 741 269
formatgeria@valette.cat
St. Llorenç de Morunys
FORMATGERIA L’OLIVA
653 053 387
contacte@formatgesloliva.com
Oliana
FORMATGES ARTEFOR
937 533 238 / 670 374 631
artefor@hotmail.es
Vilassar de Dalt
FORMATGES BAUMA
938 239 064 /660 447 699
bauma@formatgebauma.com
Borredà
FORMATGES CAMPS
606 453 017
formatgescamps@gmail.com
El Palau d’Anglesona
FORMATGES MUNTANYOLA
938 354 123
formatgesmuntanyola@ampans.cat
Sant Salvador de Guardiola
FORMATGES VECIANA
692 175 747
formatgesveciana@gmail.com
Veciana

LACTICS UBACH
938 814 166
info@lacticsubach.com
Vic
MURGÓ FORMATGES
617 697 672
info@murgoformatges.com
Sant Iscle de Vallalta
PRODUCTES LACTICS LA TOSSA
678 561 620
lacticslatossa@hotmail.com
Igualada

CELLERS

BODEGAS PUIGGROS
606 633 150
www.bodegaspuiggros.com
BODEGAS TORRES
938 177 400
www.torres.es
BOHIGAS
938 048 100
www.bohigas.es
CAN BONASTRE
937 727 929
www.canbonastre.com
CAN FEIXES
686 934 228
www.canfeixes.com
CAN GRAU VELL
www.grauvell.cat

Tots els expositors de FIRANOIA 2016
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CAN PASCUAL
937 710 049
CAN VICH
646 379 850
www.cellercanvich.cat
CASTELL D’AGE
937 725 181
www.castelldage.com
CAVA GABARRÓ
937 760 420
www.cavagabarro.cat
CELLER GRAPISSÓ
678 336 948
www.cellergrapisso.cat

CELLER MAS DELS CLAVERS
937 448 529
www.fincacangallego.com
EL MENESTRAL DE VILASECA
646 543 807
PAGÈS ENTRENA
938 183 827
www.pagesentrena.com
RAVENTÓS ROSELL
937 725 251
www.raventosrossell.com
TORRENS MOLINER
931 022 088
www.torrensmoliner.com
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Aquest estiu
HO VEURÀS

TOT

Amb les teves noves ulleres
graduades, emporta’t unes

LENTS SOLARS GRADUADES

DE REGAL*

* Per la compra d’unes ulleres amb lents progressives de la gamma Medium o Select, o bé per la compra d’unes ulleres monofocals índex 1.5 amb antireflector net, regal d’un parell de lents solars graduades (monofocals o progressives) de 
gamma similar o inferior a les primeres, que inclouen lents polaritzades o color degradat. Oferta vàlida de l’1 de juny al 31 de juliol de 2016. No acumulable a altres ofertes o promocions. Serveis professionals no inclosos.

Passeig Verdaguer, 42
08700 Igualada
Tel. 938 04 93 70 Arcus



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A les portes d’una nova edi-
ció de la FirAnoia, la nova 
denominació de la tradicional 
Fira Multisectorial d’Igualada, 
hem parlat amb el president 
de l’entitat organitzadora, 
Joan Domènech. L’avança-
ment de les dates, el reforç de 
TastAnoia, les novetats d’acti-
vitats al centre de la ciutat i el 
fet que, per primera vegada, la 
fira arribi a tota la longitud del 
Passeig Verdaguer són detalls 
a destacar de l’edició d’aquest 
any. 

Sembla que hi ha més activi-
tats que mai, i els expositors 
almenys es mantenen. Això 
significa que la Fira té bona 
salut?
Diria que sí. Aquest any hem 
intentat millorar el fet que el 
visitant vegi activitats molt 
diferenciades segons l’espai 
per on es mogui. És a dir, ens 
agrada que el que vegi la gent 
no sigui previsible, sinó que 
s’emporti una sorpresa agra-
dable mentre vagi passejant 
pels carrers i places. És clar 
que és important que hi hagi 
més de 40.000 metres qua-
drats d’espai d’expositors i 
activitats, però jo li dono més 
importància a que, per prime-
ra vegada a la història d’Igua-
lada, hi haurà un minigolf en 
ple centre de la ciutat, o un 
campionat de futbolins a l’ai-
re lliure, o un TastAnoia més 
complementat amb activitats, 
més enllà de les degustacions 
que es faran... Les coses que 
repetim és perquè la gent ens 
ho demana, perquè van fun-

“Volem que FirAnoia sigui un pol d’atracció 
molt potent per a Igualada”

cionar. I les que no, és perquè 
hem volgut donar-li la volta i 
cercar una altra idea.

La fira era abans una oportu-
nitat per passejar i poca cosa 
més, amb un component pot-
ser una mica romàntic, amb 
actes molt històrics que es re-
petien cada any. Ara FirAnoia 
sembla un parc temàtic. Hi 
ha oferta per tot arreu.
El que busquem és portar pú-
blic, possibles clients, per als 
expositors. Aquest és l’objec-
tiu número 1. Lligat amb això, 
també es vol donar a conèixer 
la ciutat, i no només al que viu 
a 80 kilòmetres, sinó també 
al que viu a deu, i no ve mai 
a Igualada. Si aconseguim 
que vingui molta gent, també 
aconseguim que vegin quin 
tipus de serveis s’ofereixen a 
la fira. No només veu estands, 
també veu la ciutat, l’ambient, 
si les botigues estan obertes 
millor, tot ajuda... D’aquí ve 
la idea de fer tantes activitats i 
donar-hi un vessant més lúdic. 
El percentatge de gent que no-
més ve al TastAnoia, o a jugar 
al futbolí, i se’n va cap a casa, 
és mínim. Qui ve es queda a 
voltar. També hi ha un retorn 
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Joan Domènech, dimecres d’aquesta setmana al Passeig Verdaguer.

“En aquesta època mol-
ta gent decideix si es 

compra un cotxe, si se’n 
va de vacances, si arre-
gla el pis... Mentalment 
s’està obert a idees i a 
decidir.  Al setembre 

això no passa”

econòmic en comerços i res-
taurants. Volem que FirAnoia 
sigui un pol d’atracció molt 
potent.

FirAnoia s’ha avançat uns 
dies. Per què heu canviat les 
dates?
Primer, està clar que l’època 
bona per vendre és abans de 
vacances. Per això es va tras-
lladar en el seu dia la fira de 
setembre cap a la primavera.  
Quan és a punt de començar 
l’estiu és quan moltes famílies 
es plantegen compres impor-
tants. La paga extra és impor-
tant, és clar. Al setembre se 
l’acaben de gastar. En canvi, al 
juny l’acaben de cobrar. Molta 
gent decideix si es compra un 
cotxe, si se’n va de vacances, 
si arregla el pis... Mentalment 
s’està obert a idees i a decidir.  
Al setembre això no passa.

Entrevista al president de Fira d’Igualada, Joan Domènech

Doncs hi ha fires a Catalunya 
prou reconegudes que es fan 
al setembre.
Sí, és cert. Jo no dic que quan 
hi havia la Fira d’Igualada al 
setembre no funcionés. El que 
passa és que ara hi ha més con-
tactes que es fan a l’estand que 
després s’acaben realitzant, 
i abans, al setembre, no eren 
tants. Al juny també ens asse-
guràvem més el temps, la cli-
matologia. Però després hem 
vist que hi ha quelcom molt 
important, que és la canalla. Si 
ja no tenen escola, és més fàcil 
que la família opti per marxar 
a fora. En canvi, ara encara 
està tot “normal”, diríem. De 
fet, portem dos anys, amb el 
canvi... Estem buscant encara 
l’encaix que ens vagi més bé. 

En una ciutat on, en aquestes 
dates, hi ha per triar i reme-
nar.

Això és un handicap. Ens hem 
de situar entre el Rec.0, l’Ur-
ban Running... Sí. Però tam-
bé la Fira de Vilafranca, la de 
Manresa. No volem ni fer mal 
a ningú, ni que ens faci mal a 
nosaltres, és clar.

Que a Igualada es facin tantes 
coses no us descarrega una 
mica d’haver de fer tantes ac-
tivitats “no econòmiques”?
No, no, de cap manera. No-
saltres tenim el nostre objec-
tiu, que diria és una mica “de 
ciutat”. Tenim un compromís 

“Tenim un compromís 
d’estar al nivell d’altres 
activitats que es fan a 
Igualada, però també 
amb la nostra entitat i 

amb els resultats” 

www.filnet.cat · info@filnet.cat  902 21 00 64

SOLUCIONS PER A EMPRESES
Projectes dʼimplantació i comunicació

Manteniments informàtics

Instalació de xarxes

Subministraments
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d’estar al nivell d’altres activi-
tats que es fan a Igualada, però 
també amb la nostra entitat 
i amb els resultats. Nosaltres 
ens fixem molt amb les esta-
dístiques i les enquestes que 
fem. Si veiem que ve molta 
gent de Barcelona, apretarem 
en les xarxes socials en una o 
altra direcció seguint una es-
tratègia, perquè volem que 
vingui més gent. A més, no 
hem de “descarregar-nos” per-
què a la junta directiva ens ho 
passem bé. I això és fonamen-
tal. Tothom proposa i hi diu la 
seva. I s’escolta. Hi ha moltes 
idees. Si després veus que les 
coses funcionen i s’omplen 
de gent, és un agraïment molt 
benvingut.

Es diu molt pel carrer que tot 
es concentra massa en unes 
poques setmanes de maig i 
juny. Després es com una tra-
vessa del desert fins la Festa 
Major, i d’aquí fins Nadal...
Jo t’ho diré diferent. Si ens 
mirem què passava fa cinc 

“Nosaltres fem l’esforç 
per donar un caràcter 
comarcal a la fira, co-

mençant pel nom. Pocs 
ajuntaments vénen, 

però.  És el que hi ha. 
De tota manera, segui-

rem intentant-ho. És 
una assignatura pen-

dent”

“És curiós, certament, 
que hi hagi qui es 

pugui queixar que tot 
està concentrat en una 
època determinada de 
l’any. Abans no hi ha-
via res. És molt millor 

això d’ara”

o deu anys, hi havia la Fira i 
poca cosa més. I prou. És cu-
riós, certament, que hi hagi 
qui es pugui queixar que tot 
està concentrat en una època 
determinada de l’any. Abans 
no hi havia res. És molt millor 
això d’ara. A més, estem par-
lant d’activitats exteriors, que 
necessiten de bon temps per 
fer-se... I no oblidem que do-
nem un servei a un expositor 
que paga per un espai on vol 
vendre els seus productes.

De moment, això és molt Fi-
rIgualada, més que FirAno-
ia... Poca comarca hi ha. És 
una assignatura pendent?
Sí, hi estic d’acord. És una as-

signatura pendent. També s’ha 
de dir que hi ha molts expo-
sitors que són de la comarca, 
i que vénen de fa molts anys. 
Nosaltres fem l’esforç per do-
nar un caràcter comarcal a la 
fira, començant pel nom. Pocs 
ajuntaments vénen, però. És el 
que hi ha. De tota manera, se-
guirem intentant-ho, perquè, 
de totes les fires que hi ha pel 
voltant, la més important és 
la d’Igualada. Un exemple de 
l’aposta comarcal que fem, i 
que volem reforçar, és el Tas-
tAnoia. Tot el que hi ha allí és 
de la comarca. Mira que han 
vingut marques importants 
per estar-hi, i se’ls ha dit que 
no...

Per la importància que té, 
quasi que TastAnoia es me-
reixeria una fira pròpia, no?
No ho descartem, però també 
creiem que és un pol d’atrac-
ció molt potent per FirAnoia. 
Té entitat pròpia, amb per-
sonalitat, però complementa 
molt allò que et deia abans 
d’atraure gent per a que vagi 
a la fira. Aquest any fem venir 
en Marcel Gorgori, es munta 
una terrasseta al bell mig de la 
rambla... A més, els preus dels 
tiquets són quasi un regal. Po-
der fer un tast de quatre caves 
de Juvé&Camps per dos euros, 
amb algú que t’explica què es 
cada cosa, és baratíssim. És 
el que hi ha després de preus 

populars, diria. Hi ha 25 pro-
ductors de la comarca, li hem 
volgut donar molta força a 
això, amb moltíssimes degus-
tacions, però també hem fet 
les activitats complementàries 
per augmentar el nivell.

Entre el Passeig Verdaguer i 
tantes activitats al centre de 
la ciutat, el visitant passa per 
cents de comerços i restau-
rants. Creus que aprofiten 
aquesta oportunitat?
Això depèn de cadascú. No-
saltres el que fem és donar les 
eines. Aquest any hi ha hagut 
molta aproximació i contacte 
amb Igualada Comerç, el que 
passa és que hi ha hagut un 
problema de dates i no hem 
pogut fer una desfilada de 
moda que estava prevista de 
fer. Sí o sí la farem l’any vinent. 
Però, per exemple, diumenge 
no poden obrir els comerços, 
per un tema legal. És una llàs-
tima, perquè hi haurà molta 
gent voltant.

Joan Domènech, amb la directora de TastAnoia, la sommelier igualadina Sònia Farran.
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T astAnoia, la mostra 
gastronòmica de Fi-
rAnoia, pren pes en 

aquesta cinquena edició i om-
ple la Rambla de Sant Isidre de 
vins, tapes i activitats gastro-
nòmiques per a totes les edats 
durant els tres dies de FirA-
noia. A l’oferta de productes 
alimentaris i de beure, que el 
visitant podrà degustar amb 
tiquets a partir d’un euro, se li 
suma aquest any com a nove-
tat una programació de quali-
tat amb 7 activitats gastronò-
miques per a totes les edats. 
La mostra TastAnoia estarà 
ubicada al centre d’Igualada, 
a la Rambla Sant Isidre, on el 
visitant trobarà un gran taulell 
on poder triar entre 30 vins de 
la comarca i les parades dels 
restaurants amb les seves tapes 
i la dels artesans amb els seus 
productes casolans. Enguany 
també, com a novetat, l’espai 
s’amplia amb una terrasseta 
agradable on estar s’hi men-
tre es degusten els productes 
de la comarca o es partici-
pa en alguna de les activitats 
que hi tindran lloc. L’horari 
d’obertura serà divendres de 
vuit del vespre a onze de la nit, 
dissabte de les dotze a les tres 
del migdia i de sis de la tarda a 
onze del vespre i diumenge de 
les dotze a les tres del migdia i 
de sis a nou del vespre.  

Vins, productes i restaurants 
de la comarca
Al TastAnoia el visitant po-
drà prendre una copa de vi i 
escollir entre 30 vins de 13 
cellers, menjar-se unes tapes 
dels 13 restaurants que esta-
ran oferint els seus millors 

TastAnoia omplirà la Rambla St. Isidre amb degustacions de vins 
i menjars, i moltes activitats gastronòmiques

plats i/o comprar productes 
dels 12 artesans que també 
tindran paradeta. Tot això a 
l’aire lliure, al bell mig de la 
Rambla Sant Isidre, en un es-
pai habilitat per gaudir de la 
gastronomia i la ciutat amb 
amics i família.
Concretament, els cellers amb 
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Multiples olors i sabors es donaran cita al TastAnoia, en ple centre de la ciutat.

els seus vins que es podran 
trobar al TastAnoia són: Cava 
Gabarró, Bohigas, Pagès En-
trena, Torrens Moliner, Can 
Feixes, Can Vich, Can Grau 
Vell, Can Gallego, Can Pascu-
al, Raventós Rosell, Puiggròs, 
El Menestral de Vilaseca i Gra-
pissó. 
Pel que fa als restaurants de la 
comarca que es podran trobar 
amb alguns dels seus millors 
plats en forma de tapa, pinxo 
o cassoleta són: Bon Gust, Ca 
l’Escolà, Cúbics Restauració, 
Camí del Castell, Els Fogons, 
Kan Bakus, Inquiet, El Cas-
tell de Rubió, La Cassoleta, 
La Clotxa, Pizza Mamma, Ra-
món Cuadras i Singular.
Els productors artesans que 
oferiran els seus productes 
casolans com embotits, cer-

La mostra ofereix com 
a novetat un ampli 

programa d’activitats 
amb plats estrella com 
el “Primer concurs de 

tast per parelles” o l’es-
pectacle “La música del 
vi” a càrrec del perio-
dista Marcel Gorgori

A.T. SAROSA, s.l.
C/ Alemanya, 9

 Pol. Ind. Igualada
08700 - Igualada
Tel. 93 805 46 42
www.sarosa.es
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El visitant podrà 
degustar vins i menjars 
de la comarca amb ti-

quets a partir d’un euro 
divendres 27 al vespre, 
dissabte 28 i diumenge 

29 durant tot el dia

veses, fruits secs, formatges… 
són: Can Gibert, Cervesa Els 
Minairons, Cal Pepe, Hidro-
mel d’Melis, Fruits Secs Más 
d’en Nogués, Espina de Ferro, 
Berichó, Cervesa La Lenta, La 
Llar dels Meus Dolços, Eu-
roconills, Can Mabres i Mel 
d’Atany amb Òscar Pastisser.

Set activitats 
gastronòmiques de qualitat
Com a novetat, enguany Fi-
rAnoia amplia la seva oferta i 
afegeix a la seva programació 
activitats i tallers entorn Del 
món del vi i la gastronomia. 
Així, divendres a les Golfes 
del Teatre Aurora el periodista 
Marcel Gorgori oferirà l’acti-
vitat “La música del vi”, una 
oportunitat de tastar 4 vins 
acompanyats de peces d’òpe-
ra. Dissabte a les 12 del migdia 

a la Terrasseta del TastAnoia, a 
la rambla Sant Isidre, hi haurà 
el Primer Concurs de Tast per 
parelles amateur, on els con-
cursants (que s’hauran d’ha-
ver inscrit prèviament) faran 
un tast a cegues de diferents 
begudes.  També dissabte però 
a dos quarts de vuit del ves-
pre hi haurà un tast de vins a 
càrrec del celler Juvé Camps i 
durant tot el cap de setmana, 
al final del carrer d’Òdena, 
tocant a la rambla, hi haurà la 
mostra de formatges artesans 
de Catalunya, amb tasts i dife-
rents activitats. I durant tot el 
cap de setmana, a la terrasseta 
del TastAnoia hi haurà tallers 
de cuina per a nens, tastabir-
res i altres activitats. Pot con-
sultar-se tota la programació, 

amb horaris, llocs i informació 
per a les inscripcions a www.
firaigualada.org/tastanoia.
Fira d’Igualada, amb l’orga-
nització de TastAnoia, posa 
un gran aparador al servei 
del producte de proximitat, 
de la cuina del territori i dels 
cellers de la nostra comarca. 
TastAnoia vol contribuir en la 
dinamització del sector agro-
alimentari de la comarca de 
l’Anoia, un sector emergent, 
amb potencial de crear em-
preses i ocupació i que pot 
ser un sector econòmic motor 
en el territori. Fira d’Igualada 
compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
el suport del restaurant Kan 
Bakus. 

.  Frens

.  Suspensió 

.  Pneumàtics 

.  Accessoris

. Banc de potència



Interessants propostes a l’entorn del TastAnoia, 
durant tot el cap de setmana
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Marcel Gorgori.

Música i vi amb 
Marcel Gorgori 
Divendres 27, 20:00h.
A les Golfes del Teatre de l’Au-
rora. Marcel Gorgori dirigi-
rà un tast de quatre vins. El 
periodista i escriptor Marcel 
Gorgori és un gran apassionat 
de l’òpera i del vi. 
El coneixem sobretot, gràcies 
al programa de televisió “En 
clau de vi” emès pel Canal 
33, però la seva passió i co-
neixement ja s’havia palès en 
altres programes dedicats a 
la divulgació de l’òpera com: 
“Nit d’Arts”, “Va d’òpera” i 
“Nit d’art: bisos” i continua 
mostrant-ho ara, en el pro-
grama “Històries de l’òpera”, 

d’haver inscrit prèviament al 
concurs en algun dels cellers 
col·laboradors, faran un tast 
a cegues de diferents begu-
des, poden ser alcohòliques 
o no. Caldrà que els concur-
sants omplin una fitxa on 
se’ls demanarà que expliquin 
diferents característiques de 
les begudes -sense identifi-
car- que hauran provat. Els 
guanyadors s’emportaran 150 
euros i un lot de 24 vins, la 
segona parella guanyadora 75 
euros i un lot de 12 vins i la 
tercera parella 50 euros i un lot 
de 6 vins. Encara sou a temps 
d’inscriure-us. Ho podeu fer 
en aquests establiments: Igua-
lavins, Celler Figueres, Celler 
Domènech, Es Moss, Vinnart i 
Kan Bakus. La inscripció té un 
cost de 20 euros per parella.

Terrasseta del Tastanoia
Una terrasseta al mig de la 
Rambla. En aquesta cinquena 
edició del TastAnoia hi haurà 
una terrasseta al bell mig de la 

que fa cada setmana, a Cata-
lunya música, juntament amb 
el crític i historiador, Roger 
Alier. Una oportunitat única 
de prendre vi i escoltar música 
abans de baixar a la Rambla 
a fer una mossegada al Tas-
tAnoia.
L’espectacle té un cost de 10 
euros i inclou el tast dels 4 
vins.

1r Concurs de 
tast per parelles
Dissabte 28, 12:00h.
Marc del TastAnoia. Rambla 
Sant Isidre. Es celebrarà el pri-
mer concurs de Tast per pare-
lles. 
Els concursants, que s’hauran 

Rambla preparada per que pe-
tits i grans hi puguin fer acti-
vitats. Els més petits hi podran 
fer galetes, petits suís i cup 
cakes i els més grans tastos de 
cava i de vi maridat amb for-
matge. 
Dissabte 28
12:00h. Concurs de Tast per 
Parelles
17:30h. Els nens i nenes fan 
mató.
19:30h. Tast de caves Juvé 
Camps
Diumenge 29
11:00h. Els nens i nenes fan 
galetes
13:00h. Vermuts i formatges
18:30h. Tastabirres

Taller infantil 
d’elaboració de mató
Taller orientat a infants on 
aprendran la tècnica de fer 
mató artesà. Activitat gra-
tuïta. Inscripcions:  a info@
firaigualada.org o al telèfon 
93 804 01 02 o allà mateix 
(si hi ha disponibilitat). De 

17.30 a 18.30 hores.
El TastAnoia convida al
formatge artesà català
28 i 29 de maig en el marc del 
TastAnoia, al final del carrer 
d’Òdena, tocant a la Rambla.
A Catalunya existeixen més 
de 250 varietats de formatge, 
i el 80% dels productors estan 
associats a ACREFA, l’Associ-
ació de Ramaders Elaboradors
de Formatge Catalans, que 
aquest any s’afegeix a la pro-
posta del TastAnoia amb 
l’oferta de tastets elaborats 
amb formatge fresc i madurat.

Degustació de caves 
de Juvé&Camps
Dissabte 28
19:30h. A la terrasseta del Tas-
tAnoia, Rambla Sant Isidre. 
Combinar el millor amb l’ex-
cel·lent.
De la ma de Juvé & Camps, un 
dels cellers familiars més em-
blemàtics del Penedès i dels 
més reconeguts elaboradors 
d’escumosos de qualitat del 
món, tindrem la oportuni-
tat de degustar els seus caves 
i conèixer les combinacions 
gastronòmiques ideals dels 
seus productes.

Tel. 678 929 215
666 624 582

Distribuïdor oficial

c/Córdova, 14 - Tel. 93 805 27 94 
 Fax 93 806 60 89

Sta. Margarida de Montbui
info@fernandezsanglas.com

www.fernandezsanglas.com

AUTOMOCIÓ Auto Bruch Igualada
Ptge. La Tossa, 2 Tel. 93 803 64 95 - Fax. 618 562 656

autobruc@gmail.com
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Dotze restaurants participants

Taller infantil 
d’elaboració de galetes
De 11:00 – 12:00h
Taller orientat a infants on 
aprendran a fer galetes artesa-
nes. Activitat gratuïta. 
Inscripcions: a info@firaigua-
lada.org o al telèfon 93 804 01 
02 o allà mateix (si hi ha dis-
ponibilitat).

Tasta Birres
De 18:30 – 19:30h. 
Tast de cerveses artesanes de la 
comarca. Preu: 2 euros.
Inscripcions: a info@firai-
gualada.org o al telèfon 93 
804 01 02 o allà mateix (si hi 
ha disponibilitat). Una excel.
lent oportunitat per veure -i 
beure- les cerveses de l’Anoia. 
Els elaboradors locals, molts a 
títol particular, són cada vega-
da més nombrosos, produint 
cerveses de molta qualitat.

Els més petits de casa podran passar-s’ho molt bé en tallers 
d’elaboració de mató i galetes artesanes.

A TastAnoia podreu veure -i beure- les cerveses de la comarca.

Restaurants de la comarca 
participen al TastAnoia amb 
l’elaboració d’alguns dels seus 
millors plats que ofereixen en 
forma de tapa, cassoleta o pin-
xo. Els participants són:
Bon Gust
Cuina argentina.
Ca l’Escolà
Plats casolans, tradicionals
de masia catalana.
Cubics Restauració
Cuina canalla.
Els Fogons
Especialistes en menjar per a 
emportar i càtering.
Kan Bakus
Restaurant d’especialitats
japoneses i plats mediterranis.
InQuiet

Productes artesanals,
de proximitat i de qualitat.
El Castell de Rubió
Especialistes en carns a la 
brassa i cuina tradicional.
La Cassoleta
Gastronomia sorprenent
i alhora tradicional.
La Clotxa
Cuina de mercat.
Pizza Mamma
Especialistes en pizzes
i menjar americà.
Ramón Cuadras
Cuina tradicional, plats de 
sempre amb un toc innova-
dor.
Singular
Cuina innovadora, sense obli-
dar els clàssics de casa nostra.

Campus Universitari
Igualada
Futur de proximitat
Grau en Infermeria
Grau en Enginyeria en Organització Industrial
ADE Industrial
Grau en Enginyeria Química
Màster Universitari en Enginyeria del Cuir (únic a Europa)
Postgrau en Direcció Comercial i Màrqueting Industrial
Postgrau en Direcció Comercial i Màrqueting Industrial
Postgrau de Gestió Ambiental

Av. Pla de la Massa, 8
08700 Igualada, Barcelona Tel. +34 93 803 53 00

www.campusigualada.cat   info@campusigualada.cat

eria Quími

· Et farem el teu projecte 
personalitzat

· Empresa especialitzada 
amb il·luminació led

· Assessorament i venda
 directe de fàbrica

Talleres Gaseti  C/ Bran Bretanya, 9, Nau 5 - Polígon industrial "Les Comes"
 08700 Igualada (Barcelona) - Tlf. 93 805 11 04 - inoxtoled@gmail.com



“Periodisme és 
publicar allò que algú 
no vol que publiquis. 

Tota la resta són 
relacions públiques”

GEORGE ORWELL

35 anys fent Periodisme



HYUNDAI ELANTRA DES DE 16.900€

FIAT TIPO DES DE 10.990€ 

FIAT 500X DES DE 12.990€ 

AURIS DES DE 190€/mes

RAV4 DES DE 275€/MES

SEAT LEON 2.0 TDI 150 CV
OFERTA FIRA 20.900€

I20 HYUNDAI I20 DES DE 9.900€

ANOIA MOTOR S.A
HYUNDAI  IGUALADA.

C/Alemanya, 32
08700 - Igualada

Barcelona
93 801 77 17

TOYOTA IGUALADA
Av Europa, 5

08700 - Igualada
Barcelona

93 804 82 30

GARATGE MONTSERRAT
Av Catalunya, 10
08700 - Igualada

Barcelona
93 803 15 50

ANOIA MOTOR S.A
IGUALADA.

Av. Barcelona, 121
08700 - Igualada

Barcelona
93 804 02 00
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Rivalcan de Montbui oferirà a la Rambla General Vives 
exhibicions d’agility, educació canina i tallers infantils 
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E l Club Rivalcan de 
Montbui oferirà du-
rant tot el cap de set-

mana unes sessions d’exhibi-
ció d’agility, així com classes 
d’educació canina i tallers in-
fantils. Una bona ocasió per 
no deixar a casa el vostre gos 
durant FirAnoia.
Recordem que l’Agility és un 
esport on un guia dirigeix un 
gos sobre una sèrie d’obsta-
cles, els quals ha de lliurar de 
manera neta i el més exacta 
possible, competint contra re-
llotge. 
Els gossos generalment par-
ticipen sense corretja, sense 
joguines i sense incentius. El 
guia no ha de tocar al gos ni 
als obstacles, excepte de ma-
nera accidental. Conseqüent-
ment, el control del guia rau 
en la veu, en senyals manuals 
i en el llenguatge corporal. El 
que requereix que l’animal 
estigui entrenat de manera ex-
cepcional. La base de l’agility 

és la disciplina de l’obediència 
canina. A Montbui hi tenim 
un club que, amb el temps, 
s’ha consolidat com dels més 
importants de Catalunya 
d’aquesta especialitat, que 
cada vegada té més adeptes.

Circuit d’agility
En la seva forma més senzilla, 
el circuit d’agility consisteix 
en un determinat nombre 
d’obstacles, on un jutge disse-
nyarà l’ordre que el gos haurà 
de seguir per així completar la 
prova conforme al reglament. 
El jutge marca els obstacles 
amb números que els guies 
(sense els gossos) han d’estu-
diar posteriorment, els han de 
recordar per a transmetre’ls 
després al gos, quan ambdós 
competeixin a la pista. Els er-
rors en l’ordre del circuit dels 
guies s’acostumen a comptar 
de forma negativa, igual que 
els obstacles omesos o repetits 
innecessàriament (sigui culpa 
del gos o del guia).
Els circuits són prou compli-

IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 41 - 93 804 57 30

per 1€ més*

Les teves 2es i      ulleres 3 es
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C. CASTELLFOLLIT, 16 - Tel. 93 803 91 43 - 
Mòbil: 629 53 90 40 -  08700 IGUALADA -

e-mail: tallerstomas@hotmail.com

info@vetercentre.com 

 www.vetercentre.com

Tel. 93 804 70 00
         

HOSPITAL
C. GERMANES CASTELLS, 14 -16 

08700 IGUALADA

CONSULTORI
C. SANT JOSEP, 31

08788 VILANOVA DEL CAMÍ

CONSULTORI
C. BAS, 1

08710 STA. MARG. DE MONTBUI
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cats perquè el gos no pugui 
acabar correctament sense 
direcció humana. Durant la 
competició, el guia decidirà 
les estratègies a seguir per di-
rigir al gos a través del recor-
regut, combinant velocitat i 
precisió ja que ambdues són 
igualment importants. Hi ha 
diverses tècniques que ajuden 
a compensar la possible dife-
rència de velocitat humana i 
canina, força o debilitat entre 
els gossos i els seus guies.

Diferents catregories 
segons la mida del gos
Normalment els gossos s’agru-
pen en diferents categories 
basades en la mida, les prin-
cipals són la “Mini” (gossos 
tipus Schnauzer miniatura), 
la “Mitjana” o “Midi” (gossos 
tipus Cocker spaniel anglès) i 
la “Estàndard” o “Gran” (amb 
gossos tipus Bòxer o Pastor 
belga), els gossos d’edat avan-
çada (amb problemes a les ar-
ticulacions) sovint participen 
en la categoria Mini sense im-
portar la mida del gos. 
Tots fan el mateix recorregut, 
amb els mateixos obstacles, 
però es modifica l’alçada dels 
obstacles de salt per a cada 
mida. També és habitual tro-
bar la categoria “júnior”, on 
participen guies de menys de 
18 anys.
Per a participar de forma pro-
fessional en concursos nacio-
nals i internacionals s’acostu-
ma a demanar el Pedigrí del 
gos, però en les exhibicions i 
en els entrenaments de molts 
dels clubs hi solen participar 
tot tipus de gossos, encara que 
siguin mestissos o “petaners”. 
És un esport molt recomanat 
per a gossos amb un nivell de 
vitalitat alt. No es recomana 
per a gossos amb problemes 
d’articulacions, de circula-
ció o respiratoris. Tampoc es 
recomana per a gossos molt 
feixucs o que es cansin amb 
facilitat.

Demà dissabte, caminada popular 
per l’Anella Verda d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

Demà dissabte, a partir de les 
10 del matí, es farà la segona 
edició de la Caminada Po-
pular FirAnoia,  amb sortida 
des del Parc de l’Estació Vella 
(màquina de tren). Es tracta 
d’una activitat per recórrer 
en família per l’Anella Verda 
a la seva part nord. Hi haurà 
un regal d’un tiquet de degus-
tació a TastAnoia a l’arribada 
de la caminada. Les inscripci-
onssón gratuïtes, mitja hora 
abans al punt de sortida.
L’Anella Verda és una inicia-
tiva municipal iniciada l’any 
2014, que vol ser un gran re-
corregut per fer a peu o en bi-
cicleta, que suma 28 quilòme-
tres. El projecte es divideix en 
tres circuits –l’anella fluvial, la 
central i la de les Guixeres– i 
les obres encara no han aca-
bat. Els primers treballs que 
es van fer foren la construcció 
d’un vial lateral a la carretera 
de les Maioles –corresponent 
a l’anella de les Guixeres–, 
amb un pressupost de 200.000 
euros.  Aquesta actuació for-
ma part de l’anella de les Gui-
xeres –amb un recorregut de 
13,11 quilòmetres–. També 
hi ha bona part del tram flu-
vial senyalitzat i s’han habi-
litat petites àrees de descans 
en un tram de 6 quilòmetres 
que transcorre pel costat del 
riu Anoia, amb un pressupost 
de 100.000 euros. El recorre-
gut restant és l’anella central, 
de 8,8 quilòmetres, i preveu 
actuacions més ambicioses, 
com ara la regulació semafò-
rica, l’adaptació de camins, la 
millora de voreres i la revisió 
de l’enllumenat. Ara se n’està 
executant una part a l’entorn 

del Parc de Vallbona, al barri 
dels Set Camins.
Amb l’Anella Verda, s’oferirà 
a la ciutadania uns itineraris 
per incrementar la pràctica 
de l’activitat física i apropar 
els espais d’interès natural al 
nucli urbà. El Riu Anoia al 
Sud, la riera d’ Òdena a l’est, 
les zones de guixeres i l’avin-
guda del Mestre Muntaner al 
Nord i el Torrent de l’Espelt, 
amb els seus parcs i zones es-
portives, ja quasi configuren 
una “anella natural verda” que 
encercla Igualada. L’objectiu 
principal és aconseguir uns 
itineraris per a la mobilitat 
tova, vianants i bicicletes, que 
siguin continus, segurs i con-
fortables:
- Dissenyar un Cinturó Verd 
per la ciutat d’Igualada, acon-
seguint un espai natural de 
qualitat.
- Garantir la connectivitat 
paisatgística, ecològica i social 
en un entorn altament urba-
nitzat i que suporta el pas de 
diverses infraestructures de 
transport que fragmenten el 
territori.
- Establir un sistema de parcs 
i espais oberts periurbans que 
funcioni en xarxa, apte per la 
realització d’activitats d’oci 
respectuoses amb el medi am-
bient.
 -Mantenir els elements i ac-
tivitats que doten d’identitat 
el lloc.
- Una vegada que la xarxa de 
camins es completi, l’Anella 
formarà un continu que es 
podrà recorre còmodament a 
peu o en bicicleta.
- Adequar uns espais actual-
ment infrautilitzats i apro-
par-los als ciutadans perquè 
els puguin utilitzar.

tot torna!
novetat

Fes el vermut 
amb Espinaler

Igualada: C/ St. Vicenç, 31         Passeig Verdaguer, 178 Vilanova del Camí: C/ Sta Llúcia, 13 PP



amb WiFi 4G.inclou

El nou Astra

PIVE 8

Consum mixt (l/100 km) / Emissions de CO2 (g/km): Gamma Astra: 3,7-6,2 / 97,0-142,0. Oferta vàlida per a particulars fins a final de mes i subjecta al compliment de les condicions i vigència del 
Pla PIVE 8. PVP recomanat a Península i Balears per l’Opel Astra 5p Expression 105 CV S/S (inclou IVA, transport, impost matriculació**, kit accessoris, descompte promocional i Pla PIVE 8). 
Despeses de matriculació no incloses. Només als Concessionaris Opel que participin voluntàriament en aquesta promoció. Model visualitzat: Astra Excellence amb opcions. Consulteu 
condicions de l’oferta al vostre Concessionari Opel. El correcte funcionament d’Opel OnStar dependrà de les xarxes de comunicació sense fil i dels sistemes de posicionament per satèl·lit. WiFi 
4G segons disponibilitat de cobertura. Per a més informació sobre Opel OnStar consulta opel.es/onstar.html. No disponible a Vehicles Comercials Opel. **Impost de matriculació segons els 
tipus generalitzats del 0%, 4,75%, 9,75% i 14,75% aplicables en base a les emissions de CO2 de cada vehicle. El tipus aplicable podrà variar segons CA.

COTXE DE 
L’ANY 2016
A EUROPA

El Cotxe de l’Any 2016 a Europa, enamora amb innovacions de classe superior:

Descobreix més a Opel.es

• Opel OnStar amb WiFi 4G per a 7 dispositius
• Fars Matricials LED IntelliLux®

• Seients ergonòmics antiestrès AGR amb funció massatge

El Coche del Año és un premi internacional, jutjat per un grup de periodistes 
especialitzats en el sector de l’automoció al voltant d’Europa.

Inclou OnStar amb WiFi 4G 

des de 14.990€

GARATGE MONTSERRAT
Avda. Catalunya, 10. Igualada. Tel.: 938 03 15 50.

opel.garatgemontserrat.com
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