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- Crea la teva pròpia energia
 

- Baixa el rebut de la llum
 

- Pensa en el futur dels teus
Ara és el moment d’implantar 

les Plaques Fotovoltaiques
Contacta’ns:

ZonaSol (Igualada - Vic)
C/ Santa Teresa 14, Igualada

Tel: 93 804 50 99
e-mail: admin@friotex.com / zonasol@zonasol.cat

Dissenyem i instal·lem “Solar” des de 2008

REDACCIÓ / LA VEU 

En un acte celebrat al 
Consell Comarcal de 
l’Anoia, s’ha lliurat el 

Segell Coopera a tres nous 
despatxos i professionals 
de l’Anoia que han renovat 
aquesta distinció: Grup Car-
les, Grup Edmons i Despatx 
Serra. Els encarregats de fer-
ne l’entrega han estat el vice-
president primer del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Jordi 
Cuadras, la representant de 
l’Ateneu Cooperatiu de la 
Catalunya Central, Blanca 
Pellicer, i els de l’Ateneu Co-
opsetània del Penedès, Laura 
Rafecas i Miguel Ángel Car-
reto.
Aquest és un distintiu que re-
coneix els prescriptors que, a 
través de l’Ateneu Coopera-
tiu de la Catalunya Central, 
realitzen una formació sobre 
economia social i cooperativa, 
es comprometen a promoure 
el model cooperatiu i, a més, 

poden informar i assessorar 
cooperatives, tant en la seva 
nova creació com en la gestió 
i presentació de documenta-
ció fiscal o comptable, un cop 
ja es troben en funcionament. 
Les gestories i assessories par-
ticipants reben un total de 18 
hores de formació gratuïta en 
la matèria i renoven anual-
ment el segell, sempre i quan 
compleixin els compromisos. 
Des de l’Ateneu Cooperatiu 
també se’ls faciliten les eines, 
recursos i materials necessa-
ris perquè puguin realitzar 
assessoraments a projectes 
d’economia social i, a banda, 
totes elles figuren en un mapa 
de servei de la Generalitat de 
Catalunya.
Jordi Cuadras afirma que 
“amb aquesta acció empode-
rem les gestories de la comar-
ca perquè puguin assessorar i 
acompanyar projectes d’eco-
nomia social i solidària. El 
cooperativisme és una forma 
de crear ocupació al territori 

i de fer-ho amb una vocació 
marcadament social. De fet, 
és un dels punts recollits als 
17 Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible que marca 
la ONU i que seguim des de 
la institució. Des del Consell 
treballem per ser una comar-
ca amb una economia plural i 
creiem que en la reconversió 
econòmica de l’Anoia que cal 
impulsar per afrontar la crisi 
de la Covid-19, els projectes 
lligats a l’economia social i so-
lidària poden sorgir amb for-
ça i crear ocupació”.
En paral·lel, l’ens comarcal i 
l’Ateneu Cooperatiu de la Ca-
talunya Central també oferei-
xen un espai d’assessorament 
per a la creació de noves co-
operatives i projectes d’eco-
nomia social i solidària al 
territori. Es tracta d’un espai 
d’atenció presencial gratuït 
que s’ofereix cada dijous a la 
tarda al Consell Comarcal de 
l’Anoia. Es pot demanar cita 
prèvia al telèfon 93 805 15 85.

El Consell distingeix tres gestories 
com a impulsores de cooperatives
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Òptica Rodrigo és una 
empresa familiar 
d’Igualada que des 

del 1947 treballa per a cuidar 
els sentits de la vista i l’oïda 
dels seus clients. Va ser el 
primer establiment a la ciu-
tat dedicat exclusivament a 
l’òptica i amb els anys també 
s’ha especialitzat en diverses 
branques del seu camp com 
l’optometria, contactologia 
i baixa visió. A més Òptica 
Rodrigo també destaca per 
comptar amb una important 
i llarga experiència com a au-
dioprotesistes, ja que des del 
1972 ofereixen aquest servei.
És una de les poques òpti-
ques de Catalunya que comp-
ten amb 75 anys d’història, i 
per celebrar els tres quarts 
de segle, vol comptar amb la 
participació dels ciutadans 
i en especial de tots els seus 
clients per agrair-los-hi un 
cop més la seva confiança. En 

aquest sentit, Òptica Rodri-
go està organitzant i prepa-
rant diversos actes per aquest 
2022, ja que “75 anys d’his-
tòria no es compleixen cada 
dia, i una data com aquesta 
cal festejar-la amb una gran 
festa durant tot l’any”. 
Encara no es coneixen molts 
detalls de com serà aquesta 
gran festa ni què inclourà, 
però des d’Òptica Rodrigo 
ja s’avança que es celebrarà 
l’aniversari, i que al llarg de 
tot l’any es realitzaran diver-
ses jornades, showrooms, i 
hi haurà molts regals i sor-
preses que s’aniran desvet-
llant mica en mica a través 
de les xarxes socials, la seva 
pàgina web corporativa, 
premsa, i canals de comuni-
cació directa amb els clients. 
Òptica Rodrigo felicita a tots 
els seus clients i a la ciutat 
d’Igualada en general per-
què tothom forma part de la 
seva història, i d’aquests 75 
anys d’història.

Òptica Rodrigo arriba 
als 75 anys


