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Comprant a Igualada Nord,
aquest Nadal,
tu també hi guanyes!
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RESTAURACIÓ I RECUPERACIÓ DE 
MOBLES ANTICS

PORTA’NS AQUELL MOBLE QUE JA NO UTILITZES I LI DONAREM UNA 
SEGONA OPORTUNITAT!

A la nostra botiga també hi 
podràs trobar una àmplia 
sel·lecció de mobles restaurats i 
objectes de decoració fets a mà!

Jennie Fet a Mà
tel. 93 131 49 95

Carrer la Torre 5
08700 Igualada

www.jenniefetama.com
              jenniefetama

2969

71

56

5

58

26



LA QUIROPRÀCTICA, TERCERA PROFESSIÓ DE SALUT DEL MÓN

La quiropráctica reconeix la importància de la columna vertebral i del 
sistema nerviós en el bon funcionamient del cos i la salut en general.

LA TEVA COLUMNA VERTEBRAL ES EL MIRALL DE LA TEVA SALUT, L’ARBRE DE LA TEVA VIDA
Els Doctors en Quiropràctica (D.C.) estan especialitzats en  la columna vertebral, anàlisis, tractament i 

prevenció de les seves alteracions així com dels efectes que aquestes produeixen en la funció del sistema 
nerviós i la salut en general.

Patrick Chausson, Doctor of Chiropractic (EE.UU.)
Graduat de la Columbia Institue of Chiropractic de Nova York. 
Exerceix des de fa més de 40 anys a California, Paris i, els últims 25 
anys a España (Barcelona, Menorca, Sitges,Vilafranca i ara a Igualada).

Evan Saintespes, Doctor en Quiropráctica
Graduat del Madrid College of Chiropractic pel Real Centro 

Universitario Maria Cristina. S’incorpora a la consulta d’Igualada després 
d’haver exercit a la consulta Quirovital a la ciutat de Bera.

C/ San t  Jo rd i ,  15 .  IGUAL ADA
93 180  59  18       656  707  921  ·  www.qu i roprac t i c igua lada .com

VISITA DE RECONEIXEMENT GRATUÏTA AMB AQUEST ANUNCI

QUÈ TRACTA LA QUIROPRÀCTICA?
La importància de la quiropràctica va més enllà del tractament de dolors o 
malalties,  essent primordial el seu paper en la seva prevenció, ja que el 
correcte funcionament del sistema nerviós es essencial per a la salut. Si bé 
podem mencionar entra els problemes tractat amb molt bons resultats:

“Tengo 41 años y un desgaste degenerativo bastante considerable... este hombre consiguió que pueda mucho mejor e ir mejorando mi calidad de 
vida, ya no solo a nivel físico, sino humano, porque sin ningún ánimo de lucro, me brindó la oportunidad de volver a vivir.” Vanessa

“Espectacular el cambio obtenido desde la primera sesión ¡no puedo estar más encantada! Después de años profundo de dorsales, empiezo a ver la 
luz, además el trato del equipo es fantástico, son una pasada tanto a nivel profesional como humano.” Sarah
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CONDICIÓ % CASOS ACCEPTATS % CASOS MILLORATS

Problemes d’esquena 98,20% 81,50%

Cervicàlgies 93,20% 91,00%

Dolor de braços i cames 92,10% 88,20%

Lumbalgies 96,70% 87,30%

Ciàtica 97,30% 85,00%

Hernies discals 87,30% 88,20%

Neuràlgies 97,30% 80,10%

Mal de cap 98,70% 83,20%

Migranyes 93,60% 86,60%

Vertígens 94,60% 86,30%

Nausees 84,20% 87,20%

Reumatisme 96,10% 71,20%

Artritis 89,20% 79,30%

Asma 92,30% 81,50%

Al·lèrgies 82,30% 87,20%

Nerviosisme 95,60% 80,50%

Presió alta 88,70% 73,00%

Tensió general 86,40% 72,90%
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El model de fira ha anat canviant i 
Igualada també participa d’aques-
ta tendència. La fira neix com a 
mercat,  com a punt d’intercanvi 
de productes i experiències vitals. 
Gents de llocs diferents que es reu-
neixen en un mateix punt per ra-
ons merament comercials i on els 
productes són d’allò més variats. 
L’oci ve després de la transacció, 
la part important de l’intercanvi. 
Així era l’antiga Fira de Setembre 
d’Igualada. Un model multisectori-
al en recessió o ja desaparegut en 
moltes ciutats catalanes. Avui les 
Fires d’èxit esdevenen festivals.
Però el model tradicional canvia i 
evoluciona, i també s’especialitza, 
tant a nivell local com a nivell de 
país, com és el cas de les noves fires 
que ara s’imposen a Fira de Barce-
lona. Com el Mobile Wolrd Congres 
o el nou Fòrum Gastronòmic que 
se celebra aquest mes de novem-
bre. També podria ser el model, en 
una altra dimensió, de la Fira de la 
Mediterrània de Manresa o el Mer-
cat de Música Viva de Vic. També 
podria ser el model de la Mostra de 
Teatre Infantil i Juvenil que se cele-
bra des de fa anys a Igualada.

Els mercats i fires tradicionals bus-
quen la venda directa. Les fires 
“modernes” també, però priorit-
zen la promoció del producte o el 
servei, que precedeix a la venda. 
L’intercanvi comercial serà realitzat 
en un futur més o menys proper, i 
no com a primera necessitat, sinó 
generalment per a satisfer una ex-
periència.
I l’oci, que complementa, pren una 
part important d’aquest esdeveni-
ment. La fira “moderna” té en comp-
te i arriba a prioritzar l’apartat d’oci 
per atraure possibles compradors 
que assisteixen a l’esdeveniment 
amb la intenció no de comprar, 
sinó entretenir-se. De fet aquests 
són els models que volen seguir les 
Fires i Festivals que organitza Nou 
Centre, com el NaturVeg Festival, el 
festival vegà d’Igualada. 
Així, s’organitzen concerts, exposi-
cions d’art i pintura, tallers, espec-
tacles infantils, demostracions. La 
Fira esdevé festival i el festival es 
converteix en temàtic quan totes 
les activitats d’oci i de venda estan 
relacionades amb un mateix mo-
tiu. És el model actual, atracció de 
curiosos i passavolants de les Fires 

Medievals o de Nadal. Famílies sen-
ceres troben motius d’interès tant 
per adults com per la quitxalla.
El mercat tradicional queda relegat 
a un segon terme, i les fires gene-
ralistes tendeixen a desaparèixer o 
perdre pes. Hi ha excepcions que 
encara aguanten, encara que el fu-
tur d’alguna d’elles és incert. Seria 
el cas de la Fira de Reis d’Igualada 
o els Mercats d’Antiguitats que se 
celebren arreu cada setmana. 
El públic cerca experiències noves 
i innovadores, molts cops a través 
de les xarxes socials, a peu del seu 
carrer o lluny de casa, que li ge-
nerin un interès genuí i, per tant, 

El Festival Naturveg és una de les propostes anuals igualadines que s’adapten als nous temps

diferent a les experiències que hagi 
pogut tenir en altres fires i festivals. 
Les persones busquem nom, mar-
ca i proposta original. Allò que no-
més aquella fira o festival pot oferir. 
Igualada ho prova també amb el 
Tasta Vins que promou Igualada 
Comerç, o la mostra gastronòmica 
que organitza l’Associació Vadefo-
odies, o amb fires específiques com 
l’Auto Mercat, de venda d’automò-
bils semi nous de Fira d’Igualada. 
La prioritat és el caràcter propi i 
diferencial, que arrossegui públic 
dels llocs més allunyats possibles. 
D’això també depèn l’èxit de la pro-
posta.

Les fires es reinventen, també a Igualada
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