2020 - 2021

L’any que ens ha
canviat la vida
INFO
GUIA
Igualada Nord

Descarrega’t la revista a
través d’aquest codi QR i
consulta totes les novetats
als nostres canals d’Instagram
i Facebook, i a la web
noucentreigualada.cat

Abril 2021 - 21a edició

Comerç,
restauració i
serveis dels
barris del
Poble Sec,
Set Camins
i les Comes
pàg. 4

pàg. 12

Cinc dones, cinc vides,
sota la pandèmia. Com
ho han viscut i com
veuen el futur.
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Nou centre, comerços i establiments que
bateguem amb ànima
Junts conformem una xarxa imparable de negocis al servei de la
gent, dels nostres barris i de la nostra ciutat

Més enllà dels comerços i establiments de Nou Centre hi ha
ànima i futur. Més enllà d’Amazon no hi ha vida, només algoritmes. Més enllà d’Amazon no
hi ha el caliu del barri, de la ciutat, de la gent, de l’amistat, de la
coneixença, de la xarxa de convivència que compartim cada
dia junts. Més enllà de Nou Centre hi ha un sòlid aprenentatge
d’aquest any que ens ha canviat
la vida, que ens han fet evolucionar, que ens ha obligat a adaptar-nos, que ha permès seguir
amb més fermesa.
Més enllà d’Amazon hi ha Nou
Centre i els nostres gairebé 80
associats, I hi ha la seva gent, i
les veïnes i veïns, i totes les botigues, comerços, restaurants,
establiments, negocis, associacions de la zona Nord d’Igualada,
i dels barris del Poble Sec, Set
Camins, Les Comes, de l’avinguda de Barcelona, dels carrers

Comarca, Doctor Pasteur, Pierola, Masquefa... i tots els que conformen la nostra associació i la
ciutat d’Igualada.
Els petits comerços no tenim
si anem sols, els recursos d’Amazon. Però junts conformem una
xarxa imparable. Sols som incapaços d’enfrontar-nos al seu

“Competim amb
creativitat, esforç,
innovació i oferim
el caliu que no tenen els algoritmes
de les xarxes.”
poder. Però junts avancem més.
Associats a Nou Centre, o a Igualada Comerç, i amb el suport dels
recursos que aporta l’Ajuntament d’Igualada i totes les altres
administracions, podem servir

millor, amb més valor afegit, a la
nostra gent. I no només podrem
competir amb les plataformes,
també som referents enfront de
les grans superfícies comercials
de tota mena amb qui convivim
als nostres carrers.
I aquesta Infoguia que teniu a
les mans és la defensa més aferrissada de l’esforç que hem fet
aquest any les dones i homes
que conformem el comerç i els
negocis de barri. Per això també
hem renovat el disseny i fet més
entenedor el nostre directori, on
podreu veure que tenim tants
negocis, de tants sectors diferents, de tants productes, que
res tenim a envejar a Amazon.
Tot el contrari.
Comerç de barri no implica
en cap moment només comerç
tradicional. És molt més. Hi ha
caliu i innovació. Hi ha creativitat, adaptació i un esforç ingent
per reinventar-se cada dia, per

augmentar i oferir més serveis,
més productes, més consells
personals i directes, més suport,
més rapidesa, i sobretot més garantia a tots les nostres clientes
i clients. Hem hagut de fer un
esforç per entrar en el món digital, per vendre per la xarxa. Però
sobretot un esforç per ser a peu
de carrer, per repartir a domicili, per ser més àgils i tan innovadors com les plataformes de
venda en línia i dels algoritmes
que les controlen. Però comptem amb el caliu de les persones
i amb això som imbatibles.
I ho estem aconseguint. Nou
Centre, els comerços del Nord
d’Igualada, creixem en associats, i creixem en negocis i comerços. Cada mes se n’obren
Mostra de l’anunci
de nous, més
que no pas dels
que es tanquen. I això és possible perquè sou vosaltres, les
qui ara llegiu aquestes línies, els
que veniu a comprar als nostres
9
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establiments, el qui valoreu la
dedicació i l’esforç i els qui ens
sustenteu amb l’exercici diari
de les vostres compres i amb la
vostra fidelitat. Sou vosaltres els
qui permeteu que continuï viva
la vitalitat de tots els barris del
Nord d’Igualada.
Aquesta Infoguia que teniu a
les mans, Nou Centre, vol rendir
un homenatge merescut a totes aquelles persones que han
sostingut amb esforç els seus
negocis. Ho personalitzem, com
a exemple, en cinc dones. Cinc
exemples de dedicació, tenacitat, i de dones que al capdavant
dels seus establiments han superat aquest any llarg de pan-

“Aquesta infoguia
és una defensa aferrissada de la importància comerç
de proximitat, som
imprescindibles.”

INFOGUIA NOU CENTRE

21a edició

/3

L’Avinguda Barcelona és un dels eixos comercials principals de la ciutat d’Igualada.

dèmia. És l’exemple que ens permet prendre el pols del batec de
veritat els negocis del Nord de la
ciutat d’Igualada.
Si comprem a les plataformes
digitals no tenim la connexió
amb les persones del nostre entorn, la sociabilitat necessària
ara més que mai per no aïllar-nos
del nostre entorn. Aquest és un
aspecte vital, en temps de res-

triccions i de confinaments per
pandèmies, que el comerç de
barri hem ofert a les nostres veïnes i veïns. Molts cops aquest
darrer any els nostres contactes
es limitaven a la família i a les
botigueres i botiguers.
Però, si comprem a les plataformes digitals, el marge de
compra es queda a Amazon i no
reverteix en el comerç i en els

seus propietaris, ni reverteix a
les veïnes i veïns amb més serveis de proximitat, millors carrers, més vida i més cultura.
Si el marge es queda a Amazon, els barris i les ciutat perden
vitalitat i futur, i ens convertim
en simples consumidors sense
ànima.
>> La junta de Nou Centre.
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OPCINATURA
ESPECIALISTES EN ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA,
HERBODIETÈTICA I COSMÈTICA CERTIFICADA ECO

C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família)
93 805 59 18 botiga@opcinatura.com
opcinatura.com
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Cinc dones, cinc vides, cinc negocis sota
els efectes d’una pandèmia global que
ens ha canviat la vida
La Julieta, la Cristina, la Fina, la Luisa i la Mª Antònia com a testimonis de la lluita, la
perseverança i la resiliència del petit comerç i de la seva gent; fermes defensores del
valor que té per als nostres barris i la nostra ciutat

Julieta Covatti
CREACIONS CLARAMUNT
Creacions Claramunt, dedicada
al tèxtil de la llar, és una empresa
familiar. Un comerç que les ha vist
de tots colors en els seus quaranta-cinc anys d’història. Ara, sota el
comandament de la Julieta Covatti,
segueix amb la filosofia de tota la
vida – amb els canvis tecnològics
que corresponen als nous temps
–, oferint els seus serveis a usuaris
de tota la ciutat, comarca i de més
enllà.
Això no obstant, aquest any
ha estat diferent. No només per a
aquest comerç històric, sinó per a
tothom.
Les primeres setmanes de confinament domiciliari Creacions Claramunt també va haver d’abaixar la
persiana, però, després, paradoxalment, va veure com augmentaven
els encàrrecs. “La gent ha estat a
casa, s’han assegut més al sofà, ha
mirat les seves cortines i, com que
no ha pogut invertir diners en al-

tres coses, ho han invertit a fer canvis a la llar,” ens comenta na Julieta.
També ens explica que han conservat els clients fixos (la majoria
de comandes) però que n’han fet
algun de nou.
La pandèmia en si mateixa va
ser una dificultat afegida i es van
haver d’adaptar a la situació. A
part dels retards i les dificultats de
proveïment, van haver d’ampliar el
servei a domicili, sobretot de cara
la gent més gran, per evitar desplaçaments innecessaris i, fins i tot,
“hem hagut de fer de psicòlegs; els
clients t’expliquen... es desfoguen.”
D’altra banda, una de les coses
que més ha sobtat a la Julieta és la
desinformació de la gent. “Molts no
estaven al cas de les ajudes i subvencions que anaven sortint... potser per la dificultat de discernir entre tanta informació?” Malgrat tot,
es mostra optimista: “No serà gens
fàcil, molta gent haurà de retornar
crèdits i l’atur serà molt elevat, però
tothom tornarà a sortir després de
tant de temps de contenció.” Esperem que així sigui.

“No serà gens
fàcil, molta gent
haurà de retornar
crèdits i l’atur serà
molt elevat, però
tothom tornarà a
sortir després de
tant de temps de
contenció.”
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Cristina
Muntané
PINTURES ANOIA / DISPUNT
Pintures Anoia - Dispunt és una
drogueria situada al carrer Bellprat
i molt arrelada al barri. Amb 39
anys al capdavant del negoci, Cristina Muntané ha hagut de fer front
a una situació excepcional, com
també ho han hagut de fer els
centenars de negocis de la ciutat
d’Igualada.
“Nosaltres hem treballat. Hem
seguit treballant sempre. Som
essencials,” ens comenta. I és que
aquesta petita botiga de barri va
estar en actiu durant el confinament, seguint totes les mesures de
protecció, assumint comandes i repartint productes de neteja, higiene personal, desinfecció i protec-

“Ens ha afectat
moltíssim. Les
ajudes son
molt justes i les
despeses son
fixes.”
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ció entre els seus clients. “Durant
el confinament vam seguir donant
servei; els “grans” estaven tancats.
Vam assumir repartiments a Igualada i comarca, també encàrrecs
que la gent venia a recollir, però
tot va quedar reduït als productes
indispensables.” També ha notat
l’increment d’encàrrecs per Whatsapp: “mai n’havíem tingut tants
com fins aquest darrer any... mai
havia tingut tants contactes al mòbil!” i per correu electrònic: “Mai ho
havíem fet. No sabies qui t’enviava
el correu ni on havia trobat el nostre contacte, però el contestaves
i acceptaves la comanda. Alguns
encara ho segueixen fent.”
Respecte al futur la Cristina és
clara: “és incert,” però, afegeix, “Tot
això passarà, hem de ser optimistes. Potser haurem d’esperar un
any més... però passarà. Tot tornarà
a la normalitat.”
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“Durant el
confinament
vam assumir
repartiments a
tota la comarca,
també encàrrecs
que la gent venia
a recollir, però tot
va quedar reduït
als productes
indispensables.”
Fina Solé
RESTAURANT AQUA
El restaurant Aqua està situat al
barri de les Comes. Té una petita terrassa amb unes nou taules i un interior diàfan, amb nou o deu taules
més. És un local agradable, d’aire
modern, d’amables tons grisos. La
Fina n’és la propietària des de fa set
anys.
Com tots bé sabem, els sectors
de la restauració i l’oci nocturn, estretament vinculats i per la seva naturalesa, han estat dels més afectats per les restriccions aprovades
durant aquest any de pandèmia.
Unes restriccions que han obligat a
tancar o a limitar horaris, cosa que
ha comportat la pertinent reducció
dels ingressos. Molts locals han hagut d’obrir expedients de regulació
d’ocupació als seus treballadors
i alguns no tenen clar si podran
tornar a obrir. Les ajudes, ara com
ara, s’han limitat a les comunes
que han rebut autònoms i PIMES,
també locals, de caràcter puntual,

sense que s’hagin aprovat des del
Govern de l’Estat ajudes directes
extraordinàries destinades exclusivament a aquests sectors.
“Ens ha afectat moltíssim, les ajudes són molt justes i les despeses
són fixes,” comenta la Fina, conscient de la dificultat de subsistir en
aquestes condicions. No obstant
això, ha optat per reinventar-se i,
malgrat no estar especialitzats en
menjar per a emportar, han aprofitat aquesta alternativa per a poder
anar pagant les factures. També
han fet més ús de les xarxes socials
“cosa que abans no fèiem,” i, segons ella, els ha ajudat molt la web
que el departament de comerç de
l’Ajuntament d’Igualada va posar
en servei durant els primers mesos
de confinament: Conca Comerç
(concacomerc.cat).
La Fina se sincera, i veu el futur
immediat amb incertesa: “Hi ha
molt desànim. Aquesta situació
ens ha deixat esgotats. Som gent
de carrer, som gent sociable. Esperem, malgrat tot, que amb la vacunació la cosa millori.”
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Maria
Castillo

Antonia

SILXAMA
Silxama és un projecte relativament nou, que neix de la passió de
la M. Antònia per les joies i la bijuteria. Una passió que durant molts
anys va anar compartint a través de
fires i mercats per tota la geografia
catalana i que, des de 2019, ens
ofereix al seu petit establiment de
l’Avinguda Barcelona. Savoir faire
i experiència en l’arranjament de
collarets i polseres; d’arracades,
fermalls i anells; antics o moderns.
“Molt trist,” amb aquesta afirmació la M. Antònia inicia la conversa i no és per menys; continua:
“el que ha passat ha afectat molt
al comerç, la gent ha estat molt
espantada, sobretot la gent gran.
Ha estat molt dur.” I, referint-se al
seu establiment, reconeix que “si la
gent no surt, no hi ha necessitat de
comprar un collaret... d’arreglar-se.
Tanmateix, i curiosament, he estat
fent arranjaments de joies que la
gent tenia per casa. Crec que han
passat per les meves mans totes les

perles del barri.” Somriu, i fa bé de
somriure.
El seu establiment, igual que
molts altres, ha estat tancat durant molts mesos aquest últim any,
amb els parèntesis de l’estiu i les
tímides obertures de finals de tardor i Nadal. Ara, amb la vacuna, es
comencen a veure brots d’aparent
normalitat. Un bri d’esperança que
no triga a aflorar mentre parlem,
com uns moments abans ho ha fet
el seu somriure: “tot té futur, de tot
se’n surt.”
No obstant això, fa una advertència: “El comerç s’ha de renovar,
cal que s’adapti als nous temps,
assumir la venda en línia com una
part del seu negoci, així com el repartiment a domicili. Si no fem res,
el futur – que ja és present – ens
passarà per sobre,” i, afegeix, en una
defensa aferrissada del model del
petit comerç de barri: “Hem de millorar en la formació dels botiguers
i valorar més les botigues i el tracte
personalitzat al client. Les botigues
fan vida, tothom es coneix. Com
es veurien aquests carrers sense
botigues? Si no ho fem, les ciutats
es convertiran en ciutats dormitori.
Seria molt trist.”

“Hi ha negocis que
pateixen i que els
costarà fer front a
totes les aturades
i restriccions,
però, amb tot, soc
optimista. Confio
que la majoria
podrà continuar
endavant.”
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“El comerç s’ha de
renovar, cal que s’adapti
als nous temps, assumir
la venda en línia com
una part del seu negoci,
així com el repartiment a
domicili. Si no fem res, el
futur – que ja és present –
ens passarà per sobre.”
Luisa Crespo
QUIRO CREIXENT
La Luisa regenta des de fa tretze anys el centre de teràpies naturals Quiro Creixent, a l’Avinguda
Balmes, així com la botiga Armoni
Zen, al carrer Santa Caterina.
Quiro Creixent és un tipus de negoci on el contacte amb les persones és el pa de cada dia: massatges,
reflexologia, ioga, teràpies grupals,
aiuvedra, etc. Per aquesta raó,
s’han hagut d’adaptar els espais i
les teràpies a la situació, a través de
mesures estrictes, malgrat l’evident
incertesa del moment viscut. “Hem
hagut de suspendre les nostres activitats grupals, els espais són petits i no tothom es pot permetre

JA TENIM

activitats individuals i personalitzades,” ens explica la Luisa. També
remarca, però, els avantatges de
les xarxes socials per fer front a la
situació: “hem fet més promoció
que mai a les xarxes i a través de la
web, sobretot enfocada a la venda
de productes de la nostra botiga.”
La Luisa, igual que molts altres
autònoms com ella, ens explica
que també ha pogut comptar amb
algunes ajudes públiques per fer
front a les despeses més urgents i
que, malgrat el xoc que ha suposat
la pandèmia, sobretot en l’apartat
emocional, ens tornarem a alçar.
“Hi ha negocis que pateixen i que
els costarà fer front a totes les aturades i restriccions, però, amb tot,
soc optimista. Confio que la majoria podrà continuar endavant.”

10
10 ANYS!

Gràcies per caminar amb nosaltres
Fisioteràpia i massatges
Prepart, post part i Uroginecologia
Medecina xinesa i acupuntura
Osteopatia
Psicologia & coaching
Treball d'emocions

Hatha Ioga
Ioga per a embarassades
Ioga d'intensitat moderada
Hipopressius amb bebè
Funcional
Serveis de llevadora

C/ Masquefa 79-83,
08700 - Igualada
93 804 78 24, 685 82 34 38
www.kineigualada.com
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tot el que busques!

Nou Centre som una setantena d’associats de la zona nord d’Igualada. Junts fem d’aquest gran espai un dels centres
comercials oberts més importants de la comarca.
Alimentació, ferreteria, restaurants, cafeteries, moda, centres d’estètica, perruqueries, immobiliària, assessories, salut,
tintoreries, formació... una àmplia gama d’establiments amb una oferta variada, sempre al teu servei.

Vine, compra, confia i fes vida al teu Nou Centre!
›› ALIMENTACIÓ
1. Fruiteria Carme Miranda

proximitat i de confiança, el del costat
de casa teva.

7. Vins Domenech

Av. Barcelona, 5. 93 806 77 11
Venda de fruita i verdura i distribució
a fruiteries, supermercats, residències,
restaurants, empreses de càtering,
hospitals, etc.

Crta. Manresa, 123. 93 804 15 22
Des de 1930 al servei dels igualadins
oferint vins blancs i negres a granel i
licors variats.

2. Fruites J. Serra

8. Xarcuteria Ibañez

Av. Barcelona, 23. 93 803 37 03
Des de 1969 venent fruites i verdures a
establiments de restauració i particulars.

Av. Barcelona, 11. 93 804 58 02
Des de 1946 elaborant embotits, pernils
de la terra i tot tipus de carns selectes,
mantenint la tradició i el costum
combinat amb el saber fer i l’aplicació
de noves tecnologies.

3. La Bodega
Crta. de Manresa, 76. 93 805 09 83
Des de 1981 oferint productes de
qualitat i un tracte proper. La millor
selecció de vins i caves, aviram, vermuts
artesans, carn del nord, embutit i fruites
i verdures de proximitat.

4.
OpciNatura,
alimentació
ecològica i herbodietètica
C/ Pierola, 5. 93 805 59 18
opcinatura.com
Botiga autoservei de productes
ecològics des de 2002. Especialistes en
alimentació ecològica, herbodietètica i
cosmètica certificada eco.

›› BICICLETES
9. Abacicles
C/ Comarca, 62. 93 131 35 58
Venda, manteniment i reparació de
bicicletes. Àmplia oferta de recanvis i
complements. Servei ràpid i adaptat a
les necessitats de cada client.

››
FOTOGRAFIA
EMMARCACIÓ

/

10. Anoiafoto Estudi

d’experiència. Impressions fotogràfiques i de gran format, digitalització i
retoc fotografic. Taller d’emmarcació a
mida.

›› DROGUERIA I PINTURA
12. Pintures Anoia. Dispunt
C/ Bellprat, 14. 93 804 25 65
Des de l’any 1982 dedicats al comerç de
pintures, drogueria, perfumeria, bijuteria, regal i marroquineria. Repartiment
a domicili, tant a particulars com a empreses.

13. Pintures Ralli
Ctra. Manresa, 137. 93 805 26 94 www.
pinturesralli.com
Més de 20 anys dedicats a la venta i distribució de pintures. 400m2 d’exposició
de pintures, parquets, papers pintats,
maquinaria i accessoris.

16.
Ferreteria/Instal·lacions
AIgualada
Av. Barcelona, 22. 93 806 71 73
Productes de ferreteria per a bricolatge
i fontaneria. Instal·lacions elèctriques i
reparacions.

17. Ferreteria Tools
Av. Barcelona, 42. 93 801 71 28
Parament divers per a la llar i objectes
de regal.

›› FORN I PASTISSERIA
18. Pastisseria Pla

›› FARMÀCIA

Av. Barcelona, 22. 93 803 29 13 www.
pastisseriapla.com
Casa creadora de les tÍpiques coques
d’Igualada.
Pastisseria
artesana,
pastissos personalitzats, servei de
catering i cafeteria. Servei a domicili.

14. Farmàcia Esteve

›› ANIMALS DE COMPANYIA

Av. Països Catalans, 101. 93 803 73 19
Salut ocular. Anàlisis diversos. Fórmules
magistrals. Ortopèdia i ajudes per a
gent gran, dermoestètica i seguiment
de tractaments d’hipertensió o diabetis.
Presa de pressió arterial. Naturopatia i
homeopatia.

C/ Masquefa, 21. 93 805 12 87
Productes d’alimentació, neteja i higiene
al teu barri, al costat de casa teva, i al
teu servei.

C/ Masquefa, 16 Loc.2. 93 805 14 45
anoiafoto.com
Tot en fotografía i estudis, bodes i comunions, material de fotografía i venda de
càmeres,emmarcacions, fotografies de
gran format.

››
FERRETERIA
INSTAL·LACIONS

6. Supermercats Suma

11. Prisma Fotografia / Marcs

15. Ferreteria Anoia

Av. Barcelona, 15-17. 93 676 62 16
Àmplia
selecció
de
productes
d’alimentació. El teu supermercat de

C/ Pierola, 9. 93 805 39 70 www.
prismaigualada.com
Serveis fotogràfics amb més de 30 anys

C/ Pierola, 9. 93 805 57 31
Material de ferreteria variat i serveis
com còpies de claus i comandaments.

5. Supermercats Sebastián

Productes per a la llar, eines,
combustibles (querosè i gas), etc.

/

19.
Terranova
Canina i Felina

Alimentació

Av. Balmes, 74. 93 633 71 85
Assessorament nutricional d’animals,
en especial gossos i gats, i venda de
complements, suplements nutricionals,
llaminadures per a gossos i gats, i medicaments sense prescripció medica.

›› MOBILIARI I LLAR
20.
Creacions
Claramunt.
Decoració tèxtil d’interiors
C/ Rei Ferran d’Antequera, 32. 93 804
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Especialistes en artícles de confecció
pel la llar. 44 anys d’experiència i servei
personalitzat oferint la màxima qualitat
tèxtil en disseny i originalitat.

21. Don Relax
Ctra. de Manresa, 133. 93 803 03 75
Matalasseria amb 25 anys d’experiència.
Professionals al teu servei oferint els
millors productes per al descans.

22. Moby Dyf
C. Tarragona, 11. 93 803 28 75
Mobiliari per a la llar a preus molt
atractius. Serveis de planificació,
transport i muntatge gratuït i
personalitzat.

23. Espais Joves
C. Florenci Valls, 16. 93 803 79 02
www.espaisjoves.com
Menjadors, sales d’estar, dormitoris
juvenils, habitacions infantils, dormitoris
de matrimoni, vestidors, sofàs,...
Projectes d’interiorisme, d’arquitectura,
projectes 3D, finançament, transport i
muntatge gratuït.

›› MODA I COMPLEMENTS

36. Antiga Cafeteria Soler

43. Gabinet Segura

Av. Barcelona, 21. 93 803 21 81
Tot en papereria i material d’oficina per
a particulars i empreses. Llibres, petits
regals i premsa.

Av. Barcelona, 23. 93 803 75 33
Històrica i bonica cafeteria al bell mig
del barri del Poble Sec. Menú diari i
opció a la carta.

29. Color Plus Igualada

37. Restaurant Aqua

Av Andorra, 8. 93 803 06 58 - 670 85
42 22
Assessoria fiscal, laboral, econòmica
i gestió administrativa per empreses i
particulars.

Av. Països Catalans, 49. 93 805 41 87
www.tiendascolorplus.com
Material divers d’oficina i recuperació i
venda de cartutxs de tinta.

›› ESTANC I LOTERIA
30. Estanc 11
C/Calaf, 7. 93 804 03 53
Venda de tabacs i loteria de la Grossa.

31. Admin. de loteria Sagrada
Família
Av. Barcelona, 11. 93 805 4845 www.
loteria1x2.com
La primitiva, l’eruomillones, bonoloto, el
gordo de la primitiva, la quiniela 1×2, el
quinigol i dècims de la Loteria Nacional
per als sortejos de dijous i dissabte a més
dels extraordinaris de Nadal i del Nen.

›› OCI I RESTAURACIÓ
32. Come dPizza

Av. Barcelona, 13. 93 804 65 55
La joieria i rellotgeria del teu barri.

Av. Dr. Pasteur, 31. 93 778 99 66

Av. Dr. Pasteur, 24. 609 64 91 88
Roba i complements casual i de
vestir. Gènere de punt fet a Igualada.
Assessorament personalizat.

26. Silxama
Av. Barcelona, 12. silxama19@yahoo.es
Bijuteria feta a mà i complements.
Arranjaments de bijuteria a mida.
Cinturons
artesans
fets
amb
pell
d’Igualada.
Assessorament
personalitzat.

›› NADONS I PUERICULTURA
27. Il Mondo del Bambino
C/Bellprat, 12. 93 801 90 97
Tot per al teu nadó. Cotxets, bressols,
canviadors, trones, biberons, pastissos
de bolquers, mascaretes infantils,... Elaboració de llistes de naixement.

›› PAPERERIA I MATERIAL
D’OFICINA

/9

28. Llibreria i papereria l’Avet

24. Joan Carles Joiers

25. Moda i Complements de
Dona

21a edició

15 anys d’experiència servint pizzes i
complements a domicili i recollida al
mateix local; amb establiments a Piera,
Masquefa, Igualada i Capellades.

33. Asador Mesón el Abuelo
Av. Dr. Pasteur, 45. 93 804 33 51
asadormesonelabuelo.com
Des del 1981 oferint especialitats de
la cuina castellana com el “cochinillo
asado” i el “lechazo”. Salons amplis amb
rojoletes de quadres i aire rústic.

34. Cor Verd
Av. Països Catalans, 99. 686 07 20 71
corverd.cat
El primer restaurant vegà de la Catalunya
Central i un dels més coneguts de tot el
país. Cuina innovadora, 100% natural i
amb productes de proximitat.

35. Emperador Rest. Chino
C/ Calaf, 18. 93 804 34 65
Cuina xinesa tradicional en un gran
saló habilitat per a festes i celebracions i
grups nombrosos.

Av. Països Catalans, 101. 93 805 41 84
restaurantaqua.es
Frescor, senzillesa i bon gust. Menú
diari i carta de menjar casolà on podràs
degustar un llistat d’especialitats de
temporada a un preu molt assequible.

38. Restaurant Canaletes
Av. Mestre Muntaner, 60. 93 803 27 50
Històric establiment que ha esdevingut
tot un punt de referència. Cafeteria d’estil
vintage, menú diari i salons amplis per a
convits i altres celebracions.

39. Bar Curucú
Av. Països Catalans, 101. 93 805 11 97
- 654 29 93 17
Tapes
variades,
entrepans
o
hamburgueses gourmet; amb els
millors ingredients de la terra. Menú
diari i festius.

40. Lokal Gastrobar
Av. Països Catalans, 103. 93 269 60 25
Tracte professional amb una oferta de
les millors hamburgueses i gran varietat
de tapes, a més d’una acurada selecció
de cóctels i vins.

››
ARQUITECTURA
ENGINYERIA

/

41. Sardà Tècnics
C/ Masquefa, 18. 93 804 69 08 www.
sardatecnics.es
Planificació i execusió de tot tipus de
projectes d’enginyeria, desenvolupant
estructures per a diferents indústries
amb les característiques tècniques
requerides.

››
ASSESSORIES
ASSEGURANCES

/

42. Assessoria Gaesa
C/ Pierola, 3 1r 1a. 93 805 41 74
assessoriagaesa.com
Despatx professional dedicat a
l’assessorament i gestió d’empreses,
autònoms i particulars.

44. Oficina Mapfre Av. Bcn
Av. Barcelona, 24. 93 805 24 94
mapfre.es
Venta, assessorament i tramitació
d’assegurances de cotxe, llar, vida o
salut.

45. Assegurances Junyent
Crta. Manresa, 125. 93 804 15 50

›› AUTOESCOLES
46. Autoescola Anoia
Av. Balmes, 94. 640 63 67 60
Més de 30 anys d’experiència. Tracte
professional i personalitzat. Seguiment
estadístic de l’aprenentatge. Formació
teòrica i pràctica.

47. RACC Autoescola
Av. Barcelona, 30. 93 805 12 72
Mètode exprés perquè et treguis el
carnet en poc temps. Aprenentatge
teòric amb classes en realitat virtual.
Des de 1988 i operant amb més de 22
companyies. Serveis de comercialització,
assessorament i tramitació de sinistres
fins a la seva liquidació.

›› TALLERS D’AUTOMOCIÓ
48. Autoreparacions Catalunya
C/ Bellprat, 16. 93 803 06 69
Àmplia experiència. Mecànica general,
manteniment i reparació de vehicles.

›› BUFETS
49. Bufet Font
C/Sant Martí de Tous, 2. 93 805 20 30
Assessorament fiscal i laboral. Dret civil,
penal, laboral i administratiu.

››
CONSTRUCCIÓ
DECORACIÓ

I

50. Comercial Segura
C/ Piera, 4. 93 804 94 47
30 anys d’experiència al sector. Equip
professional
altament
qualificat.
Materials per a la construcció i la
decoració. Reformes de llars, cuines i
banys.
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›› ESCOLES I FORMACIÓ
51. Atrezzo
escèniques

dansa

i

arts

C/Calaf, 18. 93 803 33 86
Estimulació de la sensibilitat i la
creativitat mitjançant el teatre i la
dansa. Pedagogia interactiva, lúdica i
pràctica. Per a totes les edats.

52. Ceina
A. Europa, 7-9. 93 805 00 94
Formació
digital.Extraescolars,
empreses,
formació
ocupacional,
contínua, programada, certificats
oficials, oposicions i administració
pública. Diverses opcions d’horari,
presencial i en línia.

53. Col·legi Monalco
C/Capellades, 2. 93 803 75 77
monalco.cat
Més de 80 anys educant. Escola familiar,
acollidora, innovadora, inclusiva,
competencial. Llar d’infants, infantil,
primària i secundària.

54. Kumon Igualada
C/Calaf, 16. 626 913 802
Centre per a l’aprenentatge de forma
autodidacta i amb l’acompanyament
d’experts. Matemàtiques, lectura i
anglès. A partir de 2 anys.

›› IMMOBILIÀRIA
55. Finques SASI
Av. Barcelona, 1. 93 804 81 71
sasiigualada.com
Compra/venda i lloguer a Igualada,
Vilanova del Camí, Òdena, Santa
Margarida de Montbui, Barcelona,
Sitges i més. Buscador web per mapa.

56. Finques Victòria
Av. Mestre Muntaner, 28. 93 801 91 37
Administradors de finques col·legiats
assessors en l’àmbit de l’administració
de comunitats de propietaris i en
l’administració de finques.

d’experiència en el sector.

i tot tipus d’enviament personalitzats.

›› INFORMÀTICA

›› TERÀPIES I SALUT

58. BEEP Informàtica / Parlem

66. Centre Quiropràctic Igualada

C/ Òdena, 86. 93 805 32 25
Electrònica de consum i components
per a ordinadors. També venta online,
reparació d’equips informàtics i
manteniment a domicili i a empreses.

C/ Sant Jordi, 15. 93 180 59 18
quiropracticigualada.com
Especialistes en la cura de la columna
vertebral i el sistema nerviós.

›› PERRUQUERIA I ESTÈTICA

C/ Masquefa, 79-81. 93 804 78 24 685 82 34 38 kineigualada.com
Fisioteràpia general i esportiva, ATM i
respiratòria, especialistes en la dona,
pre i postpart. Osteopatia. Acupuntura.
Servei de llevadora. Psicologia &
coaching & treball d’emocions. Activitats
dirigides i Ioga.

59. Perruqueria Manuel Freixo
C/Dr. Pasteur, 59. 93 803 96 57
El saló de perruqueria professional que
et proposa solucions personalitzades
seguint les últimes tendències (tall,
coloració, tractament i styling) per a un
aspecte perfecte.

60. Perruqueria Montserrat
C/ F. d’Antequera, 46. 676 80 01 92
Servei de perruqueria unisex per a grans
i petits.

61. Perruqueria Rafael
Plaça de la Sardana, 1. 93 804 30 82
perruqueria-rafael.com
Perruqueria amb 30 anys d’experiència.
Disposa de cabines d’estètica i maquillatge.

62. Centre d’estètica Yvette Pons
C/Sant Martí de Tous, 37. 93 804 62 02
yvettepons.com
Institut d’estètica i medicina estètica.
Especialitzat en les terapies facials i
corporals manuals mes vanguardistes
per tractar alteracions estètiques.

›› REPARTIMENT I CORREUS
63. Correus

68. Marcè & Sagarra Centre
Dental
C/ Calaf, 9. 93 806 79 04
marcesagarracentredental.com
Especialistes en odontologia general
i conservadora, higiene bucodental,
periodòncia, endodòncia, ortodòncia,
odontopediatria, cirurgia bucal, pròtesis
bucals, implantologia, estètica dental i
oclusió i ATM.

69. Podologia Balmes
Av. Balmes, 74B 2n 3a. 93 804 57 76
podologiabalmes74@gmail.com
Especialistes en fer estudis posturals
globals del cos per a tractar dolors
relacionats amb una mala postura i
petjada. Plantilles personalitzades.
Anàlisi de la marxa del peu Infantil i de
l’esportista. Cura dels peus i ungles.

70. QuiroCreixent
Av. Balmes, 85-87 E. 93 803 16 67
Centre de teràpies naturals i creixement
personal. Un espai per sanar el teu cos,
ment i/o esperit. Assessorament segons
les teves necessitats. Activitats dirigides,
cursos i tallers.

64. Discom Publicitat

›› TINTORERIA

57. 4M Visual
C/Calaf, 4. 93 131 49 53
Disseny i fabricació de rètols, marcatge
de vehícles, senyalètica, pancartes, etc.
Comunicació visual en general. Equip
multidisciplinari amb més de 15 anys

C/ Calaf, 2. 93 803 44 06
Embalatge i serveis d’enviament,
gestionant enviaments de sobres i
paquets a nivell nacional, internacional

›› IMPREMPTA I RETOLACIÓ

65. Mail Boxes

25

67. Kine Fisioteràpia i Salut

C/ Piera, 6. 93 804 94 15 correos.es
Enviament de correu postal, certificat,
notificacions administratives, burofax,
carta digital, paqueteria, telegrama, filatèlia,...
C/ S. Martí de Tous, 43. 93 803 66 14
Servei postal nacional i internacional.
Distribució de publicitat a tot Catalunya.
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71. Tintoreria Fisol
Av. Barcelona, 23. 93 804 60 51
Rentat en sec. Rentat d’edredons, nòrdics i mantes. També catifes i pell. Servei
de planxat.
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KUMON Igualada, un complement essencial
per a l’aprenentatge de les matemàtiques, la
lectura i l’anglès
El centre Kumon Igualada va néixer fa més d’onze anys amb un objectiu: que els infants de la comarca trobessin un lloc on aprendre
matemàtiques i accedir a mètodes
de lectura d’ una manera excepcional que els aportés coneixements,
confiança, ganes d’ aprendre i autonomia en l’aventura de l’estudi.
Sabem que cada nen té un
ritme diferent; per això, tots comencen per un nivell on se senten còmodes, independentment
del seu nivell escolar, i estudien
segons les seves pròpies capacitats per potenciar-les al màxim.
De la mateixa manera, gràcies al
mètode autodidacta, aprenen a assolir els objectius que es proposen
acompanyats per la família i els
nostres orientadors.
›› Sobre l’aprenentatge de les
matemàtiques
Kumon és un mètode preparat
per a nens i nenes a partir dels dos
anys; edat en la que s’introdueix
l’alumne al mètode, de manera
que acaba assimilant uns hàbits
i una independència a l’hora de
resoldre els diferents quaderns. A
partir dels sis anys, l’alumne/a ja
té una base sobre el mètode i és
capaç de resoldre els exercicis només amb l’ajuda del quadernet.
És als dotze anys quan l’alumne/a
resol exercicis d’àlgebra, funcions,
càlcul integral, etc. En aquest punt

és completament independent i
autodidacta. Tanmateix, sempre
pot iniciar-se en el mètode Kumon
independentment de la seva edat.
›› Sobre l’aprenentatge de la
lecto-escriptura
L’inici de la lectura a Kumon és
possible des dels dos anys. Els menuts aprenen a identificar paraules
mitjançant imatges, fins que relacionen la imatge amb la paraula i
el seu so. Així, van aprenent a llegir paraules i frases i, més tard, a
escriure. Més tard, és el torn dels
textos. Els alumnes de primària es
dediquen a la comprensió lectora i
a la millora de la gramàtica i el lèxic.
A partir dels dotze anys, llegeixen
textos complexos i els interpreten.
›› Sobre l’aprenentatge de l’anglès
Els més petits s’introdueixen al
programa d’anglès de Kumon mitjançant l’aprenentatge de paraules i estructures simples, així com
la seva pronunciació. A partir dels
sis anys, els alumnes amplien el
seu vocabulari amb frases i textos
més avançats. Els més grans aprenen l’idioma per si sols, gràcies a
l’aprenentatge adquirit en els anys
anteriors i a la lectura de textos
complexos.
Durant l’any 2018 vam tenir el
nostre primer alumne concloent,
Quim Lagunas, de Kumon Matemàtiques, que va començar a P5 i
43

Victòria Costa

Kumon Igualada
C/Calaf, 16 · 626913802
A partir dels 2 anys.
kumon.cat
Gal·la Farnós

kumon_igualada
kumon Igualada - Poble Sec

Quim Lagunas

va acabar a 2n de Batxillerat. L’any
2019 vam tenir nostra primera
alumna concloent, Míriam Casals,
del programa de Lectura. El passat 2020, en ple confinament, els
nostres alumnes van seguir treballant de forma telemàtica i això va
permetre tenir el major nombre
d’alumnes concloents en un any: a

54

l’abril la segona concloent de matemàtiques, Gal·la Farnós; al juny
la segona de lectura, Ivet Cebrián;
i al setembre la tercera de lectura,
Meydaline Mentesana. A l’octubre, Victòria Costa va ser la quarta
alumna concloent de lectura i la
primera d’anglès.
Ha estat un plaer treballar tots
aquests anys per assolir els objectius i contribuir en la formació integral dels nostres alumnes en els
continguts de lectura, anglès i matemàtiques.
Kumon ofereix formació online
des de qualsevol lloc. Per a més informació podeu contactar al 626
913 802 (Gemma) o al nostre centre del carrer Calaf nº16 d’Igualada.
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La compra de proximitat, el millor segell
de garantia, confiança i professionalitat
Des de l’Associació Nou centre us volem donar 8 raons per a tornar a comprar a casa,
per a tornar a fer confiança als establiments de barri de tota la vida.

1. Més ràpid que Amazon
Prime. Doncs sí. Comprar a prop
de casa és més ràpid que l’opció de missatgeria més ràpida.
O què trigues a anar a l’estanc
a comprar un llibre? Que no els
tenen tots? Demana’l i te’l portaran en pocs dies. O és que la majoria de les coses que compres
online són d’extrema necessitat?
2. Més productes dels que
et sembla. Les botigues de barri tenen tot el que necessites.
Les botigues online tenen tot el
que vols. Fixa’t que la majoria de
compres que realitzes i serveis
que utilitzes diàriament són – o
haurien de ser – de proximitat,
també les marques dels productes més habituals. Per què no
comprar allò que vols a les botigues de proximitat?
3. Treu-te a passejar. Correm, tot corre pressa. També allò
prescindible, que no necessitem, per molt que ens repeteixin
que sí. Nedem entre necessitats
generades artificialment, competitivitat extrema i aspiracions

impossibles atenuades per falses satisfaccions.
Surt i passeja. Baixa a la carnisseria, compra pel dia. Seu
en un banc, llegeix un
llibre. Saluda i deixa’t saludar. Parla amb la dependenta de
la ferreteria i
permet que
t’assessori
sobre cafeteres italianes. Compra-li a ella,
per un euro més
que a internet.
4. Qui en sap més?
Segur que més d’un cop has
buscat informació d’un producte online i t’has fet un embull
comparant característiques i
preus. Busca al teu barri o a la
teva ciutat un establiment especialitzat i parla amb el venedor.
Ell, expert, et recomanarà el producte que més s’adequa a les teves necessitats.

5. Face-botigues i instangrams. Moltes botigues i serveis
de proximitat incorporen botiga
en línia; recollida i repartiment
a domicili. Busca-les a les
xarxes més habituals, segueix-les
i estigues al
corrent de
tots
els
seus serveis, ofertes i promocions. Et
sorprendran!
6. Reconfiar.
Per autoconservació
som desconfiats de mena.
Per què, doncs, som tan confiats amb moltes de les ofertes
que ens arriben per la xarxa? No
hauria de ser més fàcil confiar
amb les ofertes de proximitat i
amb l’assessorament d’algú que
és possible que hagi dedicat
tota la vida a un determinat producte o servei?
7. La terra et necessita. Pel
que fa al comerç de proximitat,

existeixen dos tipus de desplaçament: el que els productes fan
per arribar a la botiga i el que fan
per arribar a casa teva. Aquests
desplaçaments, com més curts
són, més estalvi i menys contaminació generen. És lògic pensar, doncs, que el transport del
producte de proximitat, que
habitualment – o hauria de ser
així – el trobarem etiquetat en la
llengua pròpia de la regió, genera un impacte menor en el medi.
Si, a sobre, ens desplacem a peu
o en bicicleta per anar a comprar
a prop de casa, l’impacte encara
és menor.
8. Pensa, ara, en un barri, en
una ciutat sense comerç. El comerç és vida de dia i llum quan es
fa fosc. El comerç són carrers en
moviment, dinàmics. El comerç
és seguretat. El comerç és llibertat per escollir i oportunitats de
feina. El comerç és cultura, participació i tradició. El comerç és
associacionisme i millora de l’entorn. El comerç genera i suma. El
comerç és present i futur i punt.
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