MEMÒRIA 2013

Del 27 al 29 de setembre, es celebrà la 60à edició de la Fira de Setembre
d’Igualada, amb nou nom (FirAnoia), una nova imatge i sobretot amb un
nou planteig doncs la Fira que ja portava 23 anys realitzant-se en un lloc
cobert i tancat va tornar als seus orígens i es desenvolupà a l’aire lliure
ocupant places i carrers del centre de la ciutat. Un total de 244 estands
dels que 139 eren comercials, 12 d’entitats, 70 formaven la mostra
d’artesania i 23 la mostra gastronòmica de productes de la comarca. Cal
afegir-hi els 76 expositors d’antiguitats que durant el diumenge al matí
s’ubicaren al passeig Verdaguer.
Els estands de comerç i indústria general
estaven

ubicats

al

passeig,

d’automoció omplien tota la
Cal Font

els

plaça de

i els que formaven part de

l’Associació del Comerç de Vilanova es
van situar a la Plaça de Pius XII. La

mostra d’entitats va ser a la Plaça del Pilar mentre que a la plaça de
l’Ajuntament i als carrers del voltant hi havia les parades d’artesania.
EL nou nom que es va donar a l’esdeveniment firal, va ser el resultat de
voler donar més pes a la Comarca de l’Anoia, amb la intenció de que la
Fira fos un element aglutinador de tot el comerç i l’industria de la
comarca per tal que Igualada tingués el lideratge de la capital

de la

comarca.
Un nou nom, un nova imatge, una nova ubicació i un seguit d’activitats
van portar a Igualada a un nombrós públic provinent de la pròpia
comarca

i de les comarques veïnes.

El nombre de visitants va ser

incalculable doncs al ser a l’aire lliure i en tants llocs diferents, va
impossibilitar quantificar-los. Els mateixos expositors valoraven molt
positivament el canvi i alguns xifraven en més del doble el número de
visitants i contactes que en la darrera edició.
Els actes de FirAnoia s’inicien el
divendres al matí amb uns tallers de
meteorologia i astronomia, a càrrec
dels responsables de l’observatori
de Pujalt, adreçats als alumnes de
primària de la comarca. A la tarda
va haver-hi la inauguració oficial de la Fira. Un dia més tard que en les
anteriors edicions en les que la Fira començava el dijous a la tarda. El fet
de suprimir-ne un dia va sorgir a proposta dels mateixos expositors que
valoraven el divendres com un dia molt fluix i que els hi suposava massa
costos de personal pel rendiment que en treien. La inauguració va anar a
càrrec de l’alcalde d’Igualada i es va comptar amb la presència del

Secretari General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, el Sr.
Antoni Castellà, del president del Consell Comarcal de l’Anoia i de
primeres autoritats locals i comarcals.
Acabat l’acte inaugural i desprès
de fer un recorregut per tots els
estands, Fira d’Igualada va oferir
un petit refrigeri a tots els
expositors i autoritats, acte que
es realitzà a la sala d’actes de la
Biblioteca Central
La inauguració va ser el tret de sortida d’un seguit d’activitats que durant
els tres dies es van desenvolupar a l’entorn de l’activitat firal. Xerrades i
concursos d’oratòria a càrrec de Jove Cambra d’Igualada, assaig obert
dels

moixiganguers

ballada

de

de

sardanes,

la

ciutat,
country,

exhibicions i parc lúdic d’skaters i
scooters, jocs de taula,
espectacle de folklore i
dansa, XI Trobada de
gegants,

actuació

de

Bollywood... A aquestes
activitats cal afegir-hi les
que ja son tradicionals de fer-se a l’entorn de la Fira com son el concurs
de pintura ràpida (infantil i d’adults ), la mostra d’artesania, les ofrenes
dels fruits del camp dels hereus i pubilles de la comarca en l’ofici de la
Fira...

Una altra activitat nova van ser les
degustacions

de

productes

de

la

comarca oferts pels 23 artesans que hi
van participar. Els visitants podien
gaudir d’uns bones degustacions al
preu d’un euro cada tiquet, dels quals
se’n van vendre mes de 3000. Des de l’entitat es van comprar per a
l’ocasió unes copes de degustació de vi que anaven marcades amb el
logotip de la Fira.
Dos actes tradicionals de la Fira de Setembre eren la proclamació de les
pubilles i dames d’honor de la Fira i el reconeixement als dos avis més
grans de la Comarca, ambdós actes d’origen en la pagesia que hi havia a
la zona. Enguany, es van valorar ambdues activitats i va semblar que era
uns actes que actualment no tenia
cap sentit i que per tant es
deixava de fer. El tradicional acte
acadèmic que es realitzava el
dimecres

després

de

la

proclamació de les pubilles , passà
a fer-se el dissabte a la tarda
amb una conferència a la sala de plens de l’Ajuntament a càrrec del Sr.
Ramon Carner i Alivés - president del Cercle Català de Negocis.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament el dissabte al matí va tenir lloc l’acte
de recepció oficial als representants dels ajuntaments d’Aksakovo
(Bulgària), Lecco (Itàlia) i Guimaraes (Portugal). Durant els dies que
aquests van passar a Igualada van participar en diferents actes
promoguts per l’Associació d’Agermanaments d’Igualada i a la majoria

d’actes de FirAnoia. Tot això va implicar enfortir els llaços que ens
uneixen i intercanviar impressions i
propostes interessants per part de tots.
Seguidament es desplaçaren al recinte
firal

per

inaugurar

la

mostra

d’artesania i els estands de les entitats.
Durant la tarda del divendres i matí del dissabte, alumnes de diferents
escoles d’Igualada i Comarca, anaven deixant els seus dibuixos per
participar al 49è. Concurs de Pintura Ràpida Infantil. Van participar un
total de 110 nens i nenes d’edats compreses entre els 5 i 12 anys. El
dissabte a les 5 de la tarda, el jurat format per Pilar Carballo i Jordi Enrich
va dictaminar els guanyadors;
Premi (cat. menys de 7 anys) –
Paula Salas Martínez - Acadèmia Igualada
Premi (cat. 7 a 9 anys) Mateo Vidal
Premi (cat. 10 a 12 anys) Adrià Solé Dachs
Els dibuixos quedaren tots exposats durant tot el dissabte a la sala
d'exposicions de la Biblioteca Central.

Mencionar que aquest any el
Concurs de Pintura Ràpida per a
adults es va tornar a donar l’opció
de participar el dissabte a la tarda
o bé el diumenge al matí. Això va
fer que es presentessin un total
de 49 obres. Totes les obres feien
referència sobre qualsevol indret o aspecte de la ciutat. El jurat format
per Isidre Quintana, Xavier Gabriel, Aida Mauri i Francesc Farré es
reuniren diumenge al migdia per tal de donar el veredicte a aquest 49è
Concurs de Pintura Ràpida “Ciutat d’Igualada”. A les 2 del migdia de
diumenge es repartiren els premis als guanyadors d’aquesta edició:

•
•
•
•
•
•
•
•

1r premi
2n premi
3r premi
4t premi
5è premi
6è premi
7è premi
Premi Jove

-

Angel Asensio
Josep Coch
Albert Giménez
Ramon Pujolà
Joan Josep Català
Josep Millàs
Pere Noguera
Núria Riba

El diumenge al matí

les parelletes

d’hereus i pubilles que anaven arribant
de tots els pobles de la comarca de
l’Anoia van tenir l’agradable sorpresa
de la visita del Molt Honorable Artur
Mas, President de la Generalitat, que
estava a Igualada participant en un acte del seu partit i que no es va

voler perdre aquest acte tant simpàtic. Un total de 30 parelletes, a les
quals se’ls oferí un petit esmorzar a la Plaça del Rei mentre un grup
d’animació infantil els entretenia fins que finalitzés a la basílica de Santa
Maria la missa solemne oficiada

per Mn. Josep Massana, arxiprest i
rector

de

la

parròquia,

amb

l’acompanyament de l’Schola Cantorum
d’Igualada. En acabar, les parelletes
d’hereus i pubilles feren l’ofrena dels
fruits del camp. A continuació es va fer
una cercavila amb la participació dels
gegants de la ciutat i gegantons Pia i Tomeu, amb la col·laboració de
Dessota. El recorregut finalitzà a la plaça de Cal Font on se’ls obsequià
amb una medalla de la ciutat i una bossa de llaminadures.

Abacus ubicà al pati de l’Escola Municipal de Música un espai a la lectura i
entreteniment per a tots els nens visitants a la Fira.

Un espai important, la plaça de Cal
Font

que

acollí,

una

àmplia

representació dels automòbils dels
concessionaris d’Igualada, vehicles
de tot tipus amb ofertes especials
per a l’esdeveniment. La dada més
representativa va ser la de vehicles venuts, els visitants en varen comprar
un total de 70 dels 132 vehicles exposats . Entre tots els compradors d’un
vehicle nou a la Fira es sortejà un xec de 3000€. L’afortunat va ser el Sr.
Josep Asensi que va comprar un vehicle a Servísimo S.L.

Durant els dies de la Fira es celebraren diferents actes culturals esportius
i culturals que detallem a continuació en ordre cronològic :

PROGRAMACIÓ D’ACTES
DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
De 10 a 12 del matí, a l’amfiteatre del parc de l’estació vella, presentació
a les escoles de “què és FIRANOIA ?” i taller de meteorologia i
d’observació amb telescopi per a infants. Inscripcions a Fira
d’Igualada. Hi col·labora l'Observatori de Pujalt i AstroAnoia.
A les 6 de la tarda, Inauguració de la 60a FIRANOIA a càrrec del Sr.
Antoni Castellà i Clavé, secretari general d’universitats i recerca de la
Generalitat de Catalunya i de les primeres autoritats locals i comarcals.
De 7 a 10 del vespre, a la sala d’actes de la Biblioteca Central, Píndola
d’aprendre a parlar en públic. Inscripcions gratuïtes fins el dia 25 a
xenia.castelltort@jcigualada.cat. Ho organitza Jove Cambra d’Igualada
A partir de les 9 del vespre, a la rambla Sant Isidre. Assaig a la fresca
dels moixiganguers d’Igualada.

DURANT EL CAP DE SETMANA
Al passeig, pati de l’Escola Municipal de Música d’Igualada, de 10 del
matí a les 9 del vespre, espai de lleure Abacus. Servei gratuït.
A la rambla Gral. Vives, degustació de productes artesans , vins i
de restaurants de la comarca: “L’Anoia, del camp a la taula”. Els

tiquets, a 1 €, es poden adquirir, durant el cap de setmana, a la mateixa
rambla en el núm. 23. Hi col·laboren Consell Comarcal de l’Anoia i Kan
Bakus.
Durant tot el cap de setmana, recollida d'aportacions econòmiques per la
campanya del Futbol Club Barcelona "beques menjador: cap nen
sense dinar al cole" . La presentació es farà el dissabte a la 1 del
migdia a l’estand d’informació de FIRANOIA, a la plaça de Cal Font. Hi
haurà guardioles distribuïdes en diferents espais de la Fira i a l’estand de
Fira d'Igualada i al de la Penya Blaugrana d'Igualada. Ho coordina la
Penya Blaugrana d'Igualada i Creu Roja
De 3 a 8 de la tarda de dissabte i de 8 a 1 del migdia de diumenge, 49è
Concurs de pintura ràpida Fira d’Igualada. A les 2 del migdia de
diumenge a la Sala d’exposicions de la Biblioteca, lliurament de premis.
Ho patrocina Boxcom i hi col·labora Galeria 22.
A la plaça de l’Ajuntament mostra d’artesania. Mes de 50 artesans del
nostre país presenten els seus productes.
A la plaça del Pilar, mostra d’entitats. Amb la participació d’una
representació d’entitats igualadines.
Espai Munich sports: Exhibicions i parc lúdic d’skaters i scooters . Cruïlla
Rambla / Òdena. Col·laboren Magatzems Faro i SnowFun

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
Des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, final del XVIII Open
Frontennis Fira d’Igualada, al frontó municipal del Molí Nou. Ho
organitza: Club Frontennis Igualada.
De les 10 del matí a les 7 de la tarda El Pati surt a la rambla Sant Isidre
per poder arribar a més gent i poder mostrar part dels jocs que tenen
per compartir i ensenyar a jugar. I si et van més els jocs d'ordinador, vine
a jugar a la 1a PatiWAR - Fira d'Igualada. Si no tens ordinador
mirarem de deixar-te'n un (places limitades).
A les 11 del matí, al saló de sessions de l’Ajuntament, acte de recepció
oficial

als

representants

dels

ajuntaments

Lecco

(Itàlia),

Guimaraes (Portugal) i Aksakovo (Bulgària).
A les 12 del migdia, inauguració de la mostra d’artesania a la plaça
de l’Ajuntament, i de les entitats a la plaça del Pilar.
A la 1 del migdia a l’estand d’informació de la FIRANOIA a la plaça de Cal
Font , presentació de la campanya "beques menjador: cap nen sense
dinar al cole" Amb la participació de membres de la Fundació i del Club
del Futbol Club Barcelona i de Creu Roja.
Fins a les

5 de la tarda, recepció de dibuixos participants al 49è

Concurs de pintura ràpida Infantil. A les 6 de la tarda, lliurament de
premis. Ho patrocina Abacus i hi col·laboren: Drogueria Riba, Factoria
d’Art, Magatzems Faro, Pèl i Ploma, Pintures Godoy, Pintures Rally i
Pinturex.

A les 5 de la tarda, al gimnàs del complex esportiu de les Comes, 41è
Trofeu Ramon Orga de Tennis Taula. Ho organitza: Club Ping Pong
Igualada.
De 5 a 7 de la tarda, a la rambla Sant Isidre, Final del 5è concurs de
debat per equips. Inclou formació en oratòria i tècniques de debat.
Premi de 400 euros. Ho organitza Jove Cambra d’Igualada
A 2/4 de 6 de la tarda a la sala d’actes de la Biblioteca Central,
presentació sobre “la realitat empresarial actual de les ciutats
agermanades

amb

Igualada.

Ho

promou

l’Associació

pels

Agermanaments d’Igualada, organitzada per la Unió Empresarial de
l’Anoia i amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada.
A ¾ de 6 de la tarda, a la sala de barri del Complex esportiu Les Comes,
partit de bàsquet femení entre el Club Bàsquet Igualada i el Joventut
Les Corts.
A les 7 de la tarda, espectacle de folklore i dansa al Teatre Municipal
l’Ateneu. Hi participen l’Aula, l’Esbart dansaire de Vilanova, i l’Espai d’arts.
Preu entrada: 5 €. Venda de localitats el mateix dissabte a partir de les 6
de la tarda.
De les 7 a les 9 del vespre, a la Rambla, exhibició de ball Country. Ho
organitza l’associació Anoiacountry.
A 2/4 de 8 del vespre, a la sala de barri del Complex esportiu Les Comes ,
partit de bàsquet masculí entre el Club Bàsquet Igualada i el Barberà.

A les 8 del vespre, al saló de sessions de l’Ajuntament, acte acadèmic a
càrrec de la Sr. Ramon Carner i Alivés - president del Cercle Català de
Negocis.
A 2/4 d’11 del vespre, al Teatre de l'Aurora d'Igualada Homenatge a
l'Ovidi Montllor. Amb la participació de la Coral Xalest i la presentació
a Igualada de l'espectacle 'No me'n vaig; sóc qui torna' a càrrec del
grup valencià El Diluvi. Ho organitza: Òmnium Cultural-Anoia. Acte inclòs
en el Correllengua 2013.

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE
Durant tot el matí, al passeig Verdaguer, mercat d’antiguitats, art i
col·leccionisme.
A les 10 del matí a la rambla Sant Isidre, plantada de gegants i a 2/4 d’1
del migdia, cercavila de tots els participants de la

XI Trobada de

gegants a Igualada. Ho organitza: Colla de geganters del Bisbalet
d’Igualada.
A les 10 del matí, arribada de les parelletes d’hereus i pubilles al
carrer del Roser. Esmorzar a la plaça del Rei, gentilesa de Pastisseria
Targarona.
De 2/4 d’11 del matí a les 2 de la tarda, al frontó del Molí Nou, XXXIX
Trofeu Fira d’Igualada de Pilota Basca i XVIII Memorial Lluís
Basas en la modalitat de mà. Ho organitza: Club Natació d’Igualada.
A les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria, missa solemne oficiada
per Mn. Josep Massana, arxiprest i rector de la parròquia, i

l’acompanyament de l’Schola Cantorum. En acabar, recepció de les
parelletes d’hereus i pubilles i ofrena dels fruits del camp.
A 2/4 d’1 del migdia Homenatge David Càceres al pavelló hoquei del
complex esportiu Les Comes. Partit d’OK Lliga entre l’Igualada hoquei
Club i el FC Barcelona. Ho organitza: Igualada Hoquei Club.
A les 12 del migdia Cercavila amb les parelletes d’hereus i pubilles,
des de la plaça del Bruc a la plaça de Cal Font, amb la participació dels
gegants de la ciutat i els gegantons Pia i Tomeu. Amb la col·laboració de
Dessota.
A les 5 de la tarda al camp de futbol de gespa artificial de les Comes,
partit de futbol entre el

Club Futbol Igualada i l’Almacelles. Ho

organitza: Club Futbol Igualada.
A les 5 de la tarda, a la rambla Sant Isidre, actuació de Bollywood, per
uns moments ens acostarem al màgic i colorit mon de les danses de la
India. A càrrec de Bollywood Igualada. Ho organitza la Fundació Vicenç
Ferrer.
A les 6 de la tarda ballada de sardanes a la rambla Sant Isidre amb la
Cobla Marinada. Ho organitza: Agrupació Sardanista d’Igualada.
A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal de l’Ateneu,

espectacle de

playback amb l’actuació del grup Llum i color de l’Associació de Gent
Gran d’Igualada. Venda d’entrades al centre cívic del barri de Montserrat
a partir del dia 16 i el mateix diumenge, a l’Ateneu, una hora abans.

FITXA TÈCNICA 2013

Fira:

FIRANOIA

Dates:

27 al 29 de setembre de 2013

Edició:

60a. edició

Periodicitat:

Anual

Horari:

De 10 del matí a 9 del vespre

Ubicació:

Centre d´Igualada

Àmbit:

Estatal

Oferta:

Multisectorial

Preu entrada:

Entrada gratuïta

Organització:

FIRA D’IGUALADA

En conveni:

Ajuntament d'Igualada

Amb el suport:

Diputació de Barcelona
Assegurances Junyent
Mirallestres

Amb la col·laboració de:
ABACUS
AGRUPACIO SARDANISTA D’IGUALADA
ANOIACOUNTRY
ASSOCIACIO GEGANTERA EL BISBALET
CASINO FOMENT D’IGUALADA
CONTRUJARDINS FARRERAS
DESSOTA
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA D’IGUALADA
FLORS I PLANTES ROSET
FORNS ALEMANY
IGUANA COMUNICACIONS
JARDINERIA EL XARO
MAGATZEMS FARO
MUNICH SPORTS
OCISPORT
OSCAR PASTISSER
PASTISSERIA FIDEL SERRA
PASTISSERIA GARRIGA
PASTISSERIA GOURMANDISE
PASTISSERIA PLA
PASTISSERIA TARGARONA
PEL I PLOMA
RADIO SALA
RESTAURANT KAN BAKUS
SNOW FUN

Dades tècniques:
Superfície total : 36.000 m2
Estands : 244
Comercials : 139
Entitats : 12
Artesania : 70
Degustacions : 23 ( 15 + 8 CELLERS )
Antiguitats : 76 ( diumenge )

Procedència Expositors:
Igualada : 49,9 %
Comarca : 31 %
Fora de la Comarca: 28,1%

VALORACIÓ GRÀFICA
VISITANTS FIRANOIA 2013
1. Procedència dels visitants:

Imatge

21,28%

Promocions
productes

17,02%

Contactar amb
nous clients

18,62%

Contacte amb
clients actuals
Formalitzar
comandes

18,09%
7,45%

Presentar
novetats

17,55%

2. Edat dels visitants:

més de 65 anys
15,90%

-20 anys
5,44%
de 21 a 35
29,57%

de 51 a 65
20,22%

de 36 a 50
28,87%

3. És la primera vegada que visiten la Fira?

Si
16,76%

No
83,24%

4. Com han conegut la Fira:
ràdio
0,73%

pancartes
opis
4,24%

premsa
6,06%

altres
mitjans
5,21%
bocaorella
12,48%

altres anys
71,27%

5. Mesura de satisfacció dels serveis firals:

Molt bë
34,14%

Deficient
0,00%

Regular
2,08%

Bé
63,78%

6. Valoració global de la Fira:

Deficient
0,00%

Molt bé
47,25%

Regular
3,03%

Bé
49,72%

7. Tenen intenció d’assistir a la propera edició de la Fira:
No
1,30%

no sap
4,70%

Si
95,00%

8. Sectors que més han agradat :

Automoció
23,21%

Artesania
21,64%

Activitats
10,28%%

Comercial
24,50%

9. Principal motiu de la visita a la Fira :
Contactar
amb
proveïdros
3,40%

Curiositat
65,26%

Decisions
de compra
6,19%

Informació
novetats
22,06%

Veure
evolució
sector
3,09%

10. Ha participat en els actes paral·lels ? :

No
76,70%

Si
23,30%

VALORACIÓ EXPOSITORS
1. Mesura de satisfacció de l’entorn urbà de la Fira:

Valoració global

8,70

Neteja

6,51

7,80

Enllumenat

Senyalització

8,41
5,88

Aparcaments

8,28

Accessos
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Mesura de satisfacció del recinte firal i serveis :

Valoració global

7,84

Publicitat

8,76

Atenció a l'expositor

8,86

Informació

7,75

Contractació

8,55

Megafonia

6,88

Estands

8,29
8,27

Seguretat
Neteja

6,36
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Preu de participació :
No
Contesta;
9,38%

Car;
51,56%

Correcte;
39,06%

4. Tenen intenció de participar en la propera edició :

no sap
30,30%

no
6,06%

si
63,64%

5. Necessiten una superfície :
més gran
19,22%
Igual
69,57%

menor
0,00%

no sap
11,21%

6. Objectius de participació a la Fira :

Imatge

21,28%

Promocions
productes

17,02%

Contactar amb
nous clients

18,62%

Contacte amb
clients actuals

18,09%

Formalitzar
comandes

7,45%

Presentar
novetats

17,55%

8. Han assolit els resultats esperats :

superiors als
esperats
14,04%

els esperats
40,35%
no sap
31,58%
inferior als
esperats
14,04%

9. Troba be el canvi al Passeig ? :
no sap
No 9,00%
0,00%

Si
91,00%

