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A Igualada no hi ha Nadal, sense Nou Centre. I Nadal de 
debó, amb 6.000 euros amb premis pels nostres clients, 
per a tota la gent d’Igualada, de l’Anoia i d’arreu que apos-
teu pels comerços, restaurants i negocis d’Igualada Nord 
associats a Nou Centre. El Nord d’Igualada a la vostra 
disposició. Des de Les Comes al Poble Sec, de l’Avinguda 
de Barcelona i l’Avinguda Mestre Muntaner als Set Camins.

Tornem a protagonitzar la Campanya que indiscutible-
ment té més èxit cada Nadal a Igualada. Comença el 26 
de novembre fins el 18 de desembre, i us podreu gastar 
els premis als comerços adherits a la campanya del 22 de 
desembre fins el 31 de gener de 2022.  

Aquest any les compres que feu tindran més premis que 
mai, i sempre en metàl.lic.  Més de 5.000 euros en premis 
que repartirem entre tots els nostres clients i a més un 
premi extraordinari de 1.000 euros per a un únic guan-
yador. Tot gràcies a l’esforç dels nostres associats, i al su-
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ésNADAL
EL TEU MILLOR
NOU CENTRE

port de l’Ajuntament d’Igualada i de la Mancomunitat de 
Municipis de la Conca d’Òdena.

En total seran 25 premis de 125 euros cada un, per utilit-
zar a qualsevol dels establiments de Nou Centre adhe-
rits a la Campanya. I a més sortegem 35 premis addicio-
nals de 50 € cada un per utilitzar al mateix establiment 
que us lliura la butlleta, o bé un lot de productes.

Participar-hi és senzil. Heu d’acostar-vos als establiments 
Nou Centre que participen a la Campanya de Nadal, i fer 
una compra mínima de 10 €. Cada 10 euros us dona dret 
a una butlleta numerada. Només cal conservar el res-
guard fins el dia del sorteig. El sorteig públic serà el dia 
21 de desembre i els premis es publicaran a les xarxes de 
Nou Centre i als establiments participants a la Campanya.
 
Apropa’t al comerç local! Compra i guanya!
El teu millor Nadal és Nou Centre.

L’any 2020 es van repartir un total de 4.000 euros en premis.

5769



Nou Centre es reinventa. 
Aquest any, com a novetat 
presentem un premi nou, do-
tat amb 1.000€ per a un sol 
guanyador.

Enguany, també un premi extraordinari 
de 1.000 € per a un sol guanyador!
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“Per completar la car-
tilla és indispensable 
realitzar una compra 
o servei  mínim de 25 
€ en cada un dels tres 
tipus de comerç asso-
ciats a Nou Centre: oci 
i restauració; alimen-
tació o forns; i comerç i 
serveis.”
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Com tots els premis que re-
parteix l’associació al llarg 
de l’any, aquests diners esta-
ran repartits en xecs de 50 €, 
que rebrà un únic guanyador. 
S’haurà d’utilitzar als esta-
bliments Nou Centre que 
participen en la Campanya de 
Nadal 2021.

Com funciona?

Els establiments de Nou Cen-
tre que participen en la Cam-
panya, a part de les butlle-
tes per participar al sorteig 
habitual, repartiran cartilles 
amb tres espais en blanc que 
s’hauran de complimentar 
amb tres segells. Una targeta 

que també et compartim en 
aquesta infoguia en format 
retallable.

Per rebre cada segell és indis-
pensable realitzar una com-
pra o servei per un mínim  
de 25€ en cada un dels tres 
tipus de comerç associat a 
Nou Centre: oci i restaura-
ció; alimentació o forns; i 
comerç i serveis.

Un cop la cartilla estigui com-
plerta, es lliurarà al darrer dels 
establiments on s’hagi realit-
zat l’última compra. El sorteig 
d’aquest premi es farà el 21 
de desembre. El guanyador es 
donarà a conèixer a les xarxes.
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Al DIRECTORI D’ESTABLIMENTS NOU CENTRE trobaràs tots els nostres 
associats i els que participen en la campanya de Nadal d’enguany en 

aquestes tres modalitats: 

ESTABLIMENT PARTICIPANT
A LA CAMPANYA DE NADAL

SORTEIG D’UN XEC REGAL  DE 50€
(per utilitzar al mateix establiment)

SORTEIG D’UN LOT DE PRODUCTES

ésNADAL
EL TEU MILLOR
NOU CENTRE

20

7 1624

Retalla aquest val, com
pra a N

ou C
entre i guanya!
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ALIMENTACIÓ

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

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

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 www.opcinatura.com
Botiga autoservei de productes ecològics des de 2002. Especialistes en 
alimentació ecològica, herbodietètica i cosmètica certificada.

5. Supermercats Sebastián
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.

6. Supermercats Suma 
Av. Barcelona, 15-17. 93 676 62 16
Àmplia selecció de productes d’alimentació. El teu supermercat de 
proximitat i de confiança, el del costat de casa teva.

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

8. Xarcuteria Ibañez 
C/Piera, 3. 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.

ANIMALS DE COMPANYIA

9. Terranova Alimentació Canina i Felina
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.

DROGUERIA I PINTURA

10. Drogueria 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.

11. 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’exposi-
ció de pintures, parquets, papers pintats, maquinaria i accessoris.

FARMÀCIA

12. Farmàcia Esteve
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.

13. Farmàcia Adzet
Av. Barcelona, 9. 93 803 09 47
Indicació farmacèutica. Mesura i control de la pressió arterial. Càlcul del risc 
cardiovascular. Control de la glucèmia, de la hemoglobina glicosilada i del 
perfil lipídic. Sistema personalitzat de dosificació. Anàlisi i seguiment facial 
i capil·lar. Deshabituació tabàquica.

FOTOGRAFIA

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

FERRETERIA I INSTAL·LACIONS

14. Ferreteria Anoia
C/ Pierola, 9. 93 805 57 31
Material de ferreteria variat i serveis com còpies de claus i comandaments. 
Productes per a la llar, eines, combustibles (querosè i gas), etc.

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

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

FORN I PASTISSERIA

17. Pastisseria Pla
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.

44
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PAPERERIA I MATERIAL D’OFICINA

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

28. Color Plus Igualada
Av. Països Catalans, 49. 93 805 41 87 / 670 296 675
Material divers d’oficina i recuperació i venda de cartutxs de tinta.

MODA I COMPLEMENTS

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

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

25. 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

26. 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.

ESTANC I LOTERIES

29. Estanc 11
C/Calaf, 7. 93 804 03 53
Venda de tabacs i loteria de la Grossa.

30. 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

31. Come dPizza
Av. Dr. Pasteur, 31. 93 778 99 66
15 anys d’experiència servint pizzes i complements a domicili i recollida al 
mateix local; amb establiments a Piera, Masquefa, Igualada i Capellades.

32. 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.

33. 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.

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

35. Antiga Cafeteria Soler
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.

36. Restaurant Aqua 
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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

MOBILIARI I LLAR

19. Creacions Claramunt. Decoració tèxtil d’interiors
C/ Rei Ferran d’Antequera, 32. 93 804 16 06
Especialistes en artícles de confecció pel la llar. 44 anys d’experiència i ser-

vei personalitzat oferint la màxima qualitat tèxtil en disseny i originalitat.

20. 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.

21. 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.

22. 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.
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ASSESSORIES I ASSEGURANCES

41. 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.

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

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

44. Oficina Mapfre Avinguda Barcelona 
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
Des de 1988 i operant amb més de 22 companyies. Serveis de comercialització, 
assessorament i tramitació de sinistres fins a la seva liquidació.

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.

CONSTRUCCIÓ I DECORACIÓ

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.

ESCOLES I FORMACIÓ

51. Atrezzo dansa i arts escèniques
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. 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.

53. Kumon Igualada
Av. Barcelona, 7. 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

54. 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.

55. 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.

ARQUITECTURA I ENGINYERIA

40. 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.

33

AUTOMOCIÓ I BICICLETES

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

49. 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.
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SALUT I TERÀPIES

66. Centre Quiropràctic
C/ Verge de Montserrat, 21. 93 180 59 18 quiropracticigualada.com
(Vilanova del Camí)

Especialistes en la cura de  la columna vertebral i el sistema nerviós.

67. Kine Fisioteràpia i Salut
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.

68. KÜO Espai d’aprenentatges
C/ Masquefa, 10, local 3. 633 15 54 41
Centre de logopèdia, psicologia, psicopedagogia i reforç escolar per a 

l’atenció d’infants, adolescents i adults.

69. 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.

70. 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.

71. QuiroCreixent
Av. Balmes, 85-87 E baixos. 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.

PERRUQUERIES ESTÈTICA

58. Perruqueria Manuel Freixo
C/Dr. Pasteur, 59. 93 803 96 57
El saló de perruqueria professional que et proposa solucions personalitza-
des seguint les últimes tendències (tall, coloració, tractament i styling) per 

a un aspecte perfecte.

59. Perruqueria Montserrat
C/Ferran d’Antequera, 46. 676 800 192

Servei de perruqueria unisex per a grans i petits.

60. 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.

61. Centre d’estètica SIS
C/Pierola, 9. baixos. 93 135 47 96 / 621 233 217
Centre d’estètica del barri del Poble Sec. Tracte personalitzat. Serveis de 
manicura, pedicura, tractaments corporals i facials, depilacions, etc.

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.

IMPREMPTA I RETOLACIÓ

56. 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 d’experiència en el sector.

INFORMÀTICA

57. BEEP Informàtica / Parlem Telecom
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.

REPARTIMENT I CORREUS

63. Correus
C/ Piera, 6. 93 804 94 15 correos.es
Enviament de correu postal, certificat, notificacions administratives, buro-
fax, carta digital, paqueteria, telegrama, filatèlia,...

64. Discom Publicitat
C/ Sant Martí de Tous, 43. 93 803 66 14
Servei postal nacional i internacional. Distribució de publicitat a tot 
Catalunya.

TINTORERIA

73. 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.

TATUATGES

72. Sorry Mommy! Tattoo & Piercing
C/Comarca, 94, local 3. 93 805 61 29 / 638 753 586
Tattoo & Piercing. Estudi de tatuatges, piercings i eliminació de tatuatges 
d’Igualada.

62 19

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



Mostra de l ’anunci

av. països catalans, 95 igualada (barcelona)
938 045 556 www.areapublicitat.com

acceptació proposta:IMPORTANT - VERIFICACIÓ DADES
Mostra gràfica per tal que el client faci les verificacions oportunes i comprovi bé totes les dades, text i imatges.
L’acceptació de la prova dóna validesa a l’arxiu i exclou a Àrea Publicitat d’alguna possible dada errònia.

Carrer Comarca, 62 IGUALADA
93 131 35 58 abacicles@gmail.com

btt ·
bmx ·

carretera ·
urbanes ·

e-bike Bosch service ·
aparells de fitness ·

49

Novembre 2021 23a edicióINFOGUIA NOU CENTRE / 10

129

Serà el dissabte, 18 de de-
sembre, al matí, a partir de les 
10, al Parc del Garcia Fossas, 
al cor d’Igualada Nord. Hi es-
teu tots convidats. Celebrarem 
la Festa de Nadal a Nou Centre. 
Serà un matí d’activitats i actu-
acions musicals perquè aquest 
any Igualada no hi ha Nadal, 
sense Nou Centre. 

ços associats. I a més podreu per 
agafar les darreres butlletes per 
accedir a un dels 6.000 euros en 
premis de la nostra Campanya 
de Nadal, que acaba  precisa-
ment el dissabte  el 18 de de-
sembre, amb una gran Festa 
Matinal.

L’eix de la Festa el protagonit-
zaran les dues actuacions musi-
cals centrals, l’animació al carrer,  
un taller de cuina de “Plats i 
menus saludables per les Fes-
tes de Nadal”, un esmorzar per 
la mainada i vermut musical 
per a tothom. 

Començarem la Festa de Na-
dal de Nou Centre a les 10 del 
matí amb el Grup d’Animació 
Konkatorns que farà una cerca-
vila per les zones més comerci-
als dels barris dels Set Camins i 
del Poble Sec. Paral·lelament, hi 
ha haurà una activitat de cuina 
oberta a tothom. Un taller in-
teractiu a l’escenari del Parc del 
Garcia Fossas per aprendre a fer 
un menú complert sa, sosteni-
ble i saludable, modern i atrac-
tiu, per les Festes de Nadal, a càr-
rec d’una especialista culinària. 

A partir de les 10,30 hi haurà 
un esmorzar per a tota la mai-
nada i a continuació, a les 11 
del matí, un espectacle infan-

Vine el dissabte 18 de desembre al 
Parc del Garcia Fossas, i viu la

Festa de Nadal de Nou Centre

til, i per a tots els públics, del 
grup igualdí Can Cantem. Ens 
presentaran el seu “El ritme de 
l’alegria”. El Jordi amb la seva 
guitarra, l’ukulele o l’harmònica, 
l’Albert amb el baix i les percus-

sions del Diego, tots tres a dalt 
de l’escenari mouran petits i 
grans al ritme de la música 
més divertida. Es tracta d’una 
proposta molt participativa en 
un directe molt animat

La Festa clourà amb un ver-
mut musical amb sorteig entre 
tots els assistents que hi parti-
cipin i l’actuació el grup de ver-
sions  Black Star Cover Band. 
Els sis components d’aquest 
grup d’Igualada, amenitzarà 
l’hora del vermut, a partir de 
les 12,30 hores, amb els ritmes i 
les versions internacionals més 
conegudes, fins l’hora de dinar. 
I després d’un matí musical i 
de compres de proximitat, serà 
l’hora de dinar els restaurants 
de Les Comes, del Poble Sec o 
dels Set Camins.

“Per “Aquest any a Igualada, 
No hi ha Nadal, sense Nou 
Centre. Començarem a les 
10 amb cercavila als carrers 
comercials amb els Konka-
trons, un taller de cuina sos-
tenible per aquestes Festes, 
un esmorzar obert a tota la 
mainada i clourem amb un 
vermut musical amb sor-
teig.”

“Gaudirem d’un matí musi-
cal, a partir de  les 11 hores, 
per a petits i grans. Actua-
ran els grups igualadins Can 
Cantem, per infants, i els 
Black Star Covers, per a tots 
els públics. Serà al Parc del 
Garcia Fossas. Podreu apro-
fitar per fer les compres de 
Nadal, esmorzar, fer el ver-
mut i dinar als establiments 
d’Igualada Nord.” 

Tindreu tots els establiments 
dels barris del Poble Sec, Set Ca-
mins i Les Comes, de Nou Cen-
tre, a la vostra disposició. Apro-
fiteu el matí del dissabte per 
realitzar les vostres compres 
de Festes, o del cap de setma-
na, passegeu pel Nord d’Igua-
lada, i gaudiu del centenar de 
botigues, establiments  i comer-
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El Nord d’Igualada creix dia 
a dia en oferta comercial de 
proximitat. I com la resta de la 
ciutat es converitrà aquestes 
Festes de Nadal en un gran 
centre comercial a Cel Obert. 
L’esforç d’inversió  de l’Ajunta-
ment d’Igualada, amb el suport 
de l’Associació de comerciants 
d’Igualada Nord, Nou Centre, fa 
possible aquesta aposta.

La il.luminació nadalenca de 

tiva l’oferta comercial. La ciutat 
d’Igualada estarà il.luminada. 
Des del centre de la ciutat, el 
mercat de la Masuca, l’avinguda 
Balmes, tots els carrers d’Igua-
lada Nord, el Poble Sec, Set 
Camins i  fins Les Comes. Un 
total de 10 quilòmetres de llums 
per donar l’aire festiu a les nos-
tres zones comercials. A la zona 
d’Igualada Nord la il.luminació 
s’ampliarà a una bona part 
dels carrers comercials més 
destacats: avinguda de Barcelo-
na, carrer Pierola, av. dtr. Pasteur, 
carrers Comarca i Masquefa, 
Mestre Muntaner, Parc Central i 
més enllà a la zona estrella de 
la restauració d’Igualada a Les 
Comes a les avingudes dels Paï-
sos Catalans i d’Europa.

El Nadal tindrà unes activi-

L’aposta pel comerç de proximitat,  
converteix el Nadal d’Igualada en 
un Centre Comercial a cel obert

tats fixes al centre de la ciutat, el 
mercat de Nadal, activitats lúdi-
ques a Cal Font, i la nova Festa 
de Nadal de Nou Centre el dis-
sabte 18 de desembre al Parc 
del Garcia Fossas. Precisament 
l’Ajuntament d’Igualada am-
plia les places d’aparcament 

plataforma concacomerç.cat, 
de la Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena, que contribueix q 
la promoció comercial amb ac-
cions de mobilitat sostenible 
com el projecte de cotxes i 
motos de lloguer Mobico, i la 
promoció comercial a través 
de les xarxes, a més de la web 
noucentreigualada.cat.

Aquesta propera primavera, 
quan s’obri el nou centre cívic 

“Igualada tindrà 10 quilò-
metres de carrers amb il.lu-
minació nadalenca, una 
gran part a les zones comer-
cials del Nord de la Ciutat.”

“L’oferta també és a les xar-
xes i es reforça amb noucen-
treigualada.cat i concaco-
merç.cat.”

“Una gran zona d’aparca-
ment nova al carrer Sant 
Martí de Tous, i el futur Cen-
tre Cívic, consolidaran els 
barris i el comerç de Nou 
Centre.”

gratuït al Nord d’Igualada per 
facilitar la mobilitat i l’accès 
als comerços. L’obertura aquest 
mes de desembre d’una nova 
zona blanca al carrer Sant Mar-
tí de Tous s’afegeix a les ja exis-
tents darrera de la Sagrada Fa-
milia i al carrer Calaf. 

Aquesta aposta converteix 
el Nord d’Igualada en una 
de les zones comercials més 
atractives de la comarca. Tam-
bé compta amb el suport de la 

més carrers a tot Igualada ajuda-
rà a donar continuitat i fer atrac-

del Nord de la ciutat, un equi-
pament que ha suposat més de 
3 milions d’euros d’inversió, en-
cara es cohesionaran més els es-
tabliments de tot tipus existents 
als Set Camins, les Comes, Poble 
Sec i el carrer Mestre Muntaner.
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