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El programa Radars im-
pulsat des de la regido-
ria d’Acció Social per 

atendre les persones grans en 
situació de solitud no volgu-
da, va canviar d’entitat gesto-
ra del voluntariat a principis 
d’any. La Federació Catalana 
del Voluntariat Social (FCVS) 
que actualment emmarca 
aquest voluntariat, va oferir 
una formació adreçada a les 
dotze persones voluntàries de 
la plataforma telefònica. 
Els voluntaris i voluntàries 
van poder gaudir d’una càp-
sula formativa d’iniciació al 
voluntariat. Aquesta forma-
ció i posada en comú, serà 
útil per a oferir un servei més 
professionalitzat a les perso-
nes grans. Va ser un espai on 
es va combinar la teoria i es 
va donar resposta a les qüesti-

ons pràctiques del programa. 

El programa busca nous vo-
luntaris 
Per tal de poder arribar a més 
persones grans d’Igualada 
que viuen soles, Radars desit-
ja ampliar el seu equip de vo-
luntariat i busca persones que 
vulguin comprometre’s un 
parell d’hores a la setmana. 
L’objectiu és aconseguir una 
ciutat més amable, on les per-
sones grans es puguin benefi-
ciar de l’acompanyament res-
pectuós del seu entorn més 
proper i de l’atenció setmanal 
que es dona des de la Plata-
forma Telefònica del projecte. 
Radars està coordinat per 
l’Oficina d’Acció Comunitària 
Inclusiva, ubicada a l’Espai 
Cívic Centre. Per contactar 
es pot fer a través del 630 
929 885 o escrivint a radars@
aj-igualada.net

El programa Radars 
busca i forma nous 
voluntaris
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Igualada Comerç va orga-
nitzar, el passat dissabte, 
una nova edició de la Bo-

tiga al carrer. La resposta de 
la gent va ser molt important 
durant tot el dia, tant al Pas-
seig Verdaguer, com els car-
rers del centre de la ciutat. La 
jornada va transcórrer amb 
un ambient familiar i festiu.
Aquest esdeveniment con-
tinua essent un referent en 
el món del comerç i sobre-
tot una gran oportunitat i 
proposta pels comerciants 
d’Igualada. Anualment se 
celebra el primer dissabte 
del mes de març i del mes de 
setembre, donant cloenda a 
les rebaixes. Els comerciants 
participants han superat les 
previsions, tant al passeig 
com davant dels establi-

ments, ampliant considera-
blement l’oferta al públic.
Igualada Comerç va mante-
nir les novetats implantades 
en les anteriors edicions que 
van ser molt ben acollides. 
Pel que fa als comerciants, 
se’ls ofereix la possibilitat de 
tenir un espai on se’ls con-
vida a prendre un cafè amb 
la col·laboració de Vending 
Martínez, i també se’ls fa-
cilita el dinar a la zona del 
passeig Verdaguer, per part 
d’Olga Rovira, sense haver 
de marxar de la zona. Pel que 
fa a la logística, es potencia 
la senyalització i la imatge, a 
més de posar lavabos a dis-
posició de tothom. L’organit-
zació també situa un espai 
de punt d’informació durant 
tota la jornada per atendre 
tant als comerciants com els 
visitants.

Les activitats programades al 
voltant de la Botiga al Carrer 
van complementar una jor-
nada molt participativa (Do-
nació de sang, activitats pels 
més petits per part d’Ani-
man’s, campanya d’ús del ca-
talà, repartiment de bosses de 
selectiva i bujols airejats per 
part de l’Ajuntament d’Igua-
lada, i la campanya “Reali-
tat Millorada” per recaptar 
fons per a l’àrea d’Oncologia 
Pediàtrica de l’hospital Vall 
d’Hebron).
L’entitat de comerciants fa 
una valoració molt positi-
va de l’esdeveniment, a més 
d’agrair molt sincerament a 
tots els que d’una manera o 
altra han fet possible aquesta 
edició de la Botiga al Carrer. 
A partir d’ara, ja es comença 
a preparar la següent edició, 
que serà al setembre.

Igualada Comerç, satisfeta amb la 
darrera edició de la Botiga al Carrer
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La Cambra de l’Ano-
ia va donar el tret de 
sortida a l’impuls i 

dinamització dels Polígons 
d’Activitat Econòmica de la 
comarca. Per fer-ho, la cor-
poració es va reunir amb 
una trentena d’interlocutors 
diferents, entre ells, diversos 
ajuntaments de la comarca 
i agents socioeconòmics del 
territori. 
La trobada, que es va ce-
lebrar al Clúster de la Pell 
d’Igualada, va esdevenir el 
marc perquè la Unió de Po-
lígons Industrials de Catalu-
nya presentés el pla d’acció i 
dinamització dels PAE que 
es proposa per l’Anoia.
El consell executiu de la 
Cambra considera que la 
situació actual a la comarca 

genera preocupació entre 
l’empresariat a llarg termi-
ni. Per aquest motiu, s’estan 
adreçant tots els esforços 
en revertir aquesta situació 
i construir un pla d’acció i 
dinamització dels Polígons 
d’Activitat Econòmica (PAE) 
de l’Anoia que tingui com a 
objectiu esdevenir un full de 
ruta per reposicionar estra-
tègicament la comarca.
Des de la corporació es fa 
èmfasi en recordar que la si-
tuació privilegiada de la co-
marca enclavada en una cru-
ïlla d’eixos viaris i a menys 
de 100 km de tres ports ma-
rítims de mercaderies s’ha 
de llegir com una oportuni-
tat per transformar econò-
micament l’Anoia i fomentar 
així un desenvolupament 
mediambientalment soste-
nible i socialment just.

La Cambra es reuneix 
amb una trentena 
d’agents socioeconòmics
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