MEMÒRIA 2014

Després de 60 anys de celebrar-se la Fira multisectorial d’Igualada durant
el darrer cap de setmana de setembre,
aquesta 61a edició trenca motlles i fa una
aposta per un canvi de dates. L’any passat, el
nou emplaçament a l’aire lliure i el nou nom ja
van ser un canvis molt importants, i enguany
el canvi de dates.

Del 13 al 15 de juny es

celebrà la 61a edició de Firanoia. La publicitat
que s’ha fet, ha tingut com a eix els rodolins
tradicionals del mes de juny que s’han anat
emprant de forma alternada en cada element
publicitari.
L’edició d’enguany fa una aposta pels horts urbans i a la Plaça del Pilar
s’hi ubica Horticultura’t, format per 8 empreses del sector que a part
d’oferir els seus productes van fer un seguit de conferències, molt

concorregudes, per explicar-ne el funcionament i manteniment. Un total
de tal

de 293 estands

dels que 149 eren comercials, els 8

d’horticultura’t, 13 d’entitats, 89 formaven la mostra d’artesania i 34 la
mostra gastronòmica de productes de la comarca.
Tots els

estands de comerç i indústria general

estaven ubicats al

passeig, els d’automoció omplien tota la plaça de Cal Font
La mostra d’entitats al carrer Òdena,
les degustacions a la Rambla Sant
Isidre i a plaça de l’Ajuntament i als
carrers del voltant hi havia les parades
d’artesania. Inicialment també estava
previst ubicar parades d’artesania a la
Plaça de Sant Miquel, però el poc flux de visitants, van fer que es dones
l’oportunitat als expositors que s’hi havia ubicat de marxar o be de
reubicar-los en altres llocs.
Tot un seguit d’activitats es van realitzar a la Rambla de Sant Isidre,
durant els tres dies, iniciant-se el divendres a la tarda amb activitats
esportives

adreçades

als

infants.

Firanoia, però, inicià les seves activitats
el divendres al matí amb uns tallers a la
plaça del Pilar, a l’entorn dels horts
urbans,

fets

AgroIgualada,
Cada

un

dels

per

les

Ecoplaner
mes

de

empreses
i

Mesclum.
250

nens

participants, d’escoles de la comarca, es va endur una petita torreta amb
un a llavor que ells mateixos havien plantat.
A

2/4 de 7 de la tarda sota una intensa pluja, va tenir lloc la inauguració de
Firanoia que anar a càrrec de la Sra. Barbara Minoves directora dels
Serveis Territorials a la Catalunya central del Departament d’Empresa i
Ocupació, Sr. Joan Domènech , president de Fira d’Igualada, l’alcalde
accidental Sr. Josep Miserachs i de d’altres autoritats locals i comarcals.
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.
FIRABIT’14, Xerrades, tallers TIC’s i una
Lam Party a l’Escola de Musica Municipal
d’Igualada a càrrec de TIC ANOIA,
tallers

d’idiomes

a

càrrec

de

Jove

Cambra d’Igualada, assaig obert dels
moixiganguers de la ciutat, ballada de
sardanes, country, jocs de taula, bitlles catalanes, actuació de
Bollywood... A aquestes activitats cal afegir-hi la que ja es tradicional com
les ofrenes dels fruits del camp dels hereus i pubilles de la comarca en
l’ofici de la Fira. Enguany, no es va realitzar el concurs de pintura ràpida
ni l’acte acadèmic, doncs la Junta de l’Entitat va valorar la repercussió
que tenien ambdues activitats i va semblar que calia buscar-hi un nou
enfoc per tal que l’esforç econòmic i organitzatiu que comporten es
correspongui al resultat.
Com a novetat d’enguany, des de l’Ajunta
ment d’Igualada es va sol·licitar poder obrir
els establiments durant el diumenge i força
botigues del centre de la ciutat ho van

aprofitar. Des de fira d’Igualada es van fer uns adhesius distintius per
identificar a les botigues que volien oferir un preu especial en motiu de la
Fira i se’n van repartir amb la col·laboració d’Igualada Comerç uns 40.
Per segon any es va fer les degustacions de productes de la comarca
oferts pels 32 artesans que hi van participar. Els visitants podien gaudir
d’uns bones degustacions tant alimentàries com de vins i cerveses al preu
d’un euro cada tiquet, dels quals se’n van vendre mes de 3800. 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.

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.

També cal esmentar les dues noves activitats que es van presentar en
aquesta edició.

Per un costat el 1r concurs d’Instagram Firanoia i la

“Targeta amagada “
Els guanyadors d’aquestes dues activitats van ser :

Targeta amagada
Sra. Marta Rafecas
Premi : Sopar al restaurant Ramon Cuadras
Istagram
Sr. Cesc Elias
Premi :Sopar a Kan Bakus
Sra . Alba Montaño
Premi Lot de vins – Kan Bakus
El diumenge al matí les parelletes d’hereus i pubilles anaven arribant de
tots els pobles de la comarca de l’Anoia. Un total de 27 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 la Coral de Santa Maria.
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.
Un espai important, la plaça de Cal Font i el primer tram del Passeig, fins
al carrer de Sant Magí 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 59.

Entre tots els

compradors d’un vehicle nou a la Fira es sortejà un xec de 3000€.
L’afortunada va ser la Sra. Antònia Cañas Leon que va comprar un vehicle
al concessionari Renault, REMM Guitart.

El mal temps que va fer durant el cap de setmana va deslluir algunes de
les activitats que s’hi van realitzar i sobretot el diumenge va fer que
l’afluència de visitants no fos l’esperada.
Detallem a continuació la relació dels actes que es van realitzar durant la
61a edició de Firanoia

PROGRAMACIÓ D’ACTES

DIVENDRES 13 DE JUNY
De 10 a 12 del matí, a la Plaça del Pilar , tallers infantils adreçats als alumnes
de les escoles de la comarca “COM FER UN HORT A CASA”
Inscripcions a Fira d’Igualada. Hi col·laboren Agroigualada, Ecoplanter i
Mesclum.
De les 4 a les 7 de la tarda a la Sala d’actes de la Biblioteca Central d’Igualada,
jornada tècnica. Valor afegit dels productes locals: Horts urbans i venda
de proximitat. Es parlarà dels avantatges de la venda de proximitat, les
nocions bàsiques per a fer un hort urbà i sobre el control de plagues i malalties
de l’hort urbà.
Acte gratuït. Cal inscriure’s prèviament a aanoia.daam@gencat.cat. Organitza
el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural.
De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, activitats esportives infantils
gratuïtes a la zona de la Rambla.
-

Minibàsquet 3 x 3 . Fes el teu equip i vine a la Rambla, les cistelles
t’esperen! - Col·labora Club de Bàsquet Igualada.
Mini Pitch and Putt. Inicia’t en el món del golf i aprèn una mica
més aquest esport– Col·labora Club de Golf

A les 2/4 de 7 de la tarda, Inauguració de la 61a FIRANOIA a càrrec de la
Sra. Barbara Minoves, directora dels Serveis Territorials a la Catalunya central
del Departament d’Empresa i Ocupació i de les autoritats locals i comarcals.
De 7 a 8 del vespre Màster Class de Zumba: Vine a conèixer aquest esport a
base de balls llatins i coreografies!. Col·labora Gimnàs Infinit
A partir de les 9 del vespre, a la rambla Sant Isidre. Assaig a la fresca dels
Moixiganguers d’Igualada. Vine a veure com es prepara un castell, viu-ho
de prop i anima’t a fer pinya!

DURANT TOT 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 per a nens i nenes de totes les
edats.
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”.
Aprofita aquesta ocasió per tastar plats típics, tapes originals, vins i cerveses
artesanes amb denominació d’origen de l’Anoia. Tots els productes són de la
comarca, de qualitat, molt bons i a un preu immillorable: de 1 a 3€. Els tiquets
es poden adquirir el mateix cap de setmana, al mateix espai de degustació
situat a la Rambla (tiquets al núm. 23). Hi col·laboren Consell Comarcal de
l’Anoia i Kan Bakus.
HORTICULTURA’T .A la plaça del Pilar.. Tallers, conferències i mostra de
productes i serveis per a la preparació i manteniment d’un hort urbà.
Dissabte al matí
Taller : “De l’hort a la taula”. Ens ensenyarà com elaborar un menú
amb productes de l’hort. 1r Plat: Crema de Pèsols i pastanaga amb brots
de soja i oli d’orenga. 2n Plat: Hamburguesa vegetal amb cremós de
carbassa i cintes de verduretes al pesto. Postres: Sopa de meló amb
fruits vermells confitats i gelatina de menta. A càrrec d’Albert Balcells
Casanellas, cuiner i copropietari del Restaurant El Savi. Amb
col·laboració d’AgroIgualada.

Dissabte a la tarda
Presentació del llibre “ Pagesos de ciutat” .
Manual il·lustrat per fer hort en testos, jardineres i taules, presentat per
l'autora: Ester Casanovas amb la col·laboració de la llibreria Llegim...?
Taller : “Distribució d’un hort urbà”. Com s’ha de plantar el nostre hort
per a produir més hortalisses. A càrrec de Marc Solé Caballol, gerent
d’Hortalisses Ecològiques Cal Peretó. Amb col·laboració d’Agro Igualada.

Diumenge al matí
Xerrada : "Horts urbans i petits" A càrrec de Jesús Aguilera, petit
agricultor de Collbató. Amb la col·laboració de l’Associació Mesclum
Xerrada : “Varietats tradicionals i plantes silvestres”. Recorregut per les
diverses varietats tradicionals i plantes silvestres de la nostra zona. A
càrrec d’Adrià Solé Cantero, tècnic d’Ecomercaderet. Amb Col·laboració
de la Cooperativa Agro Igualada.
Diumenge a la tarda
Xerrada : “Model de ciutat/sobirania alimentaria” A càrrec d’en Daniel
Roda de l'Associació Mesclum
Xerrada : “Principals plagues de l’hort”. Possibles plagues i malalties que
ens podem trobar a l’hort i la forma en que les podem controlar. A càrrec
d’Anisia Tardà, tècnica de la Cooperativa Agro Igualada.

A l’espai TIC (Escola de Música) FiraBIT’14, espai de trobada i difusió de les
Tecnologies de la informació i Comunicació. Tallers i xerrades gratuïtes i la II
LAN Party el diumenge. Més detalls a l’agenda diària. Organitza TIC Anoia
amb la col·laboració de Fira d’Igualada i l’Ajuntament d’Igualada.
A la plaça de l’Ajuntament i cas antic de la ciutat mostra d’artesania. Prop de
100 artesans del nostre país presenten els seus productes.
I Concurs d’Instagram #instanoia14. Hi haurà un premi per votació
popular i un segon premi a valoració del jurat format per membres de Fira
d’Igualada. Els autors de les millors fotografies de FIRANOIA s’enduran un
sopar degustació per a dues persones a Kan Bakus.
Al Carrer Òdena, mostra d’entitats. Amb la participació d’un bon nombre
d’entitats igualadines.
A l’estand de Creu Roja Anoia (al carrer Òdena) les persones majors de 65 anys
es podran prendre la tensió arterial. L’horari del servei serà d’11 a 1 del
migdia i de 6 a 8 del vespre. Les voluntàries i voluntaris de Creu Roja també
informaran sobre el projecte “Salut Constant” adreçat a persones grans.

El setge de Barcelona: A l’estand de l’Ajuntament de Castellolí s’exposarà un
diorama de Playmobil, on es representarà diferents moments del Setge.
Vine a rememorar l'acció de l' Onze de Setembre; o quan el Duc de Berwick
relleva al duc de Pòpoli com a comandant de les forces borbòniques; l’arxiduc
Carles III marxant de Barcelona desoint l’ajuda demanada per la Generalitat, o
el campament de miquelets refugiats al bosc... Un petit tast de la nostra
història en miniatura.

DISSABTE 14 DE JUNY
De 2/4 de 10 del matí a 1 del migdia Taller gratuït d'iniciació a la
programació de webapps per a joves a l’espai TIC (Escola de Música).
Guies bàsiques per programar des dels smartphones i crear webapps. Es
recomana portar ordinador i smartphone. És gratuït però cal inscriure’s
prèviament a www.ticanoia.cat. Organitza TIC Anoia.
De les 10 del matí a les 7 de la tarda Jocs de taula a càrrec de El Pati. A
l’espai de la Rambla Sant Isidre trobaràs una pila de jocs de taula per jugar, i si
no saps com s’hi juga....t’ho ensenyem!
De les 10 del matí a les 2 del migdia, GIMANESTRADA “CIUTAT
D’IGUALADA” al poliesportiu Les Comes. Organitza Club Gimnàstic Aula de
Cultura Física
A les 10 del matí a la Plaça de la Creu, plantada de gegants i cercavila de tots
els participants de la XII Trobada de gegants a Igualada. Ho organitza: Colla
de geganters del Bisbalet d’Igualada.
De les 10 del matí a les 7 de la tarda al Museu de la Pell d’Igualada 1a
Trobada d’Agrupacions Astronòmiques de Catalunya. La trobada és
oberta a tothom de forma gratuïta tot i que cal inscriure’s prèviament a
www.taac.cat a l’apartat de “Registre públic”. A la web trobareu tota la
informació de la trobada. Ho organitza l’Agrupació Astronòmica de l’Anoia –
AstroAnoia
De les 11de matí a les 2 del migdia Vine a jugar a Bitlles Catalanes a la
Rambla Sant Isidre. Ho organitza El Club de bitlles d’Igualada .
De les 11 del matí a 2/4 de 2 del migdia, Puppets Theatre with JCI. Taller
de titelles en anglès per a nens de 2 a 12 anys. Es basarà en la figura de
Geronimo Stilton i al finalitzar es representarà una obra amb aquest personatge
com a protagonista, totalment en anglès!
Ho organitza Jove Cambra
d’Igualada.

A les 12 del migdia, inauguració de la mostra d’artesania a la plaça de
l’Ajuntament, Horticultura’t a la Plaça del Pilar, i de la mostra d’entitats al
carrer d’Òdena.
De 2/4 de 6 de la tarda a les 8 del vespre Concurs de receptes
germàniques (Alemanya, Àustria i Suïssa) a l’espai de Jove Cambra, a la
Rambla. Poden ser plats dolços o salats. S'han de presentar els plats a les
17:30h amb la recepta i dir de quina zona prové.
Un jurat qualificat tastarà els plats i anunciarà el guanyador, que tindrà premi!
Simultàniament es farà una demostració de productes germànics. Tot es farà
en alemany per practicar aquest idioma.
Pel mòdic preu de 2€ el tiquet es podran degustar els plats i el benefici recollit
serà pel banc dels aliments d'Igualada. Ho organitza Jove Cambra d’Igualada.
A les 5 de la tarda, al gimnàs del complex esportiu de les Comes, 42è Trofeu
Ramon Orga de Tennis Taula. Ho organitza: Club Ping Pong Igualada.
A les 6 de la tarda, en motiu del 60è aniversari de la Penya Blanc i Blava
d’Igualada al Camp de Futbol de Les Comes, partit de Futbol femení entre
el CF Igualada i el RCD Espanyol.
A les 6 de la tarda Xerrada gratuïta Showroom Igualadapps a l’espai TIC
(Escola de música). Presentació de les APP igualadines que triomfen al Google
Play i a l'iTunes i les empreses anoienques que les han programat. Presentat i
dirigit per Ramon Costa. Organitza TIC Anoia.
De les 7 a les 10 del vespre, a la Rambla, exhibició de ball Country. Ho
organitza l’associació Amics del Country d’Òdena.
A 2/4 de 8 Xerrada gratuïta "Què és la impressió 3D" coneix les principals
característiques i exemples de maquetes, objectes i eines creades gràcies al 3D
a l’espai TIC. Presentat i dirigit per David Vives, de Makers Igualada. Organitza
TIC Anoia

DIUMENGE 15 DE JUNY
De les 9 del matí a les 8 del vespre segona edició de la Igualada LAN Party a
l’espai TIC, la trobada dels amants dels jocs d'ordinador. Es podrà jugar a
diversos jocs, connectar-se a Internet i navegar amb els amics a gran velocitat.
Hi haurà tornejos per equips, premis per als guanyadors, regals per a tots els
participants i moltes sorpreses. L’entrada inclou dinar. Normes i inscripció a
www.igualadalanparty.cat . Preu: 20€ - Places limitades
Organitza TIC Anoia amb el suport del Departament de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament 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 les 10 del matí a la 1 del migdia Botifarrada popular i activitats
lúdiques al parc de l’Estació Vella. Ho organitza la Penya Blanc i Blava
d’Igualada en motiu del seu 60è aniversari.
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.
De les 11 del matí a les 2 de la tarda, tallers i activitats infantils gratuïtes
a la Rambla Sant Isidre, a càrrec de Anima’ns.
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 del Cor de
Santa Maria. En acabar, recepció de les parelletes d’hereus i pubilles i
ofrena dels fruits del camp.
De les 11 del matí a les 7 de la tarda passejades en ruc pel centre d’Igualada
des dels estands de les Entitats del carrer Òdena. Ho organitza l’Antic Gremi de
Traginers d’Igualada.
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, a la rambla Sant Isidre, actuació de Bollywood, per uns
moments ens acostarem al màgic i colorit món de les danses de la India. A
càrrec de Bollywood Igualada. Ho organitza la Fundació Vicenç Ferrer.
De les 5 a les 7 de la tarda, tallers i activitats infantils gratuïtes a la
Rambla Sant Isidre, a càrrec de Anima’ns.

FiraBit’14
Primera edició de FiraBIT’14 la mostra TIC professional, social i única de
l’Anoia. És un espai de trobada i de difusió de les Tecnologies de la Informació i
de la Comunicació (TIC), que organitza TICAnoia amb la col·laboració de Fira
d'Igualada i l'Ajuntament d'Igualada.
FiraBIT’14 estarà tot el cap de setmana a l’espai TIC, a l’Escola Municipal de
música d’Igualada.
DISSABTE 14
de 2/4 de 10 a 1 del migdia: Taller d'iniciació a la programació de
webapps per a joves - GRATUÏT - prèvia inscripció a www.ticanoia.cat
Curs adreçat a tothom que vulgui aprendre a crear aplicacions per al mòbil. Es
donaran les guies bàsiques per programar des de smartphones i crear webapps.
No es requereixen coneixements previs, cal dur preferiblement ordinador i
smartphone. Cal inscriure’s abans de dissabte 14.
a les 6 de la tarda: Xerrada Showroom Igualadapps - GRATUÏT
A Igualada es fan desenes d'aplicacions per a mòbils intel·ligents i tauletes. En
aquesta xerrada showroom es presentaran les APP igualadines que triomfen al
Google Play i a l'iTunes i les empreses anoienques que les han programat.
Presentat i dirigit per Ramon Costa.
a 2/4 de 8 del vespre: Xerrada "Què és la impressió 3D" - GRATUÏT
Les impressores 3D seran la propera revolució industrial. Però com són i que
ens permeten fer? En aquesta xerrada s'explicaran les principals
característiques i s'ensenyaran exemples de maquetes, objectes i eines creades
gràcies al 3D. Presentat i dirigit per David Vives, de Makers Igualada
DIUMENGE 15
de 9 del matí a 8 del vespre II Igualada LAN Party - 20€ - Places limitades
Segona edició de la Igualada LAN Party, la trobada dels amants dels jocs
d'ordinador. Es podrà jugar a diversos jocs, connectar-se a Internet i navegar
amb els amics a gran velocitat. Hi haurà tornejos per equips, premis per als
guanyadors, regals per a tots els participants i moltes sorpreses. La entrada
inclou dinar. Normes i inscripció a www.igualadalanparty.cat
Amb el suport del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament
d'Igualada.

I Concurs FIRANOIA Instagram
FIRANOIA és un gran escenari ple de parades, estands, productes, visitants,
espectacles.... Espais, moments i racons que podem fotografiar i difondre per la
xarxa. Amb aquesta voluntat s’organitza el primer concurs
“FIRANOIA
Instagram” #instanoia14. Hi haurà una fotografia escollida per votació
popular i un segon premi que escollirà el jurat. Les dues fotografies escollides
rebran un sopar per a dues persones valorat en 50€ al restaurant Kan Bakus
d’Igualada.
Condicions
Entraran a formar part del concurs tots aquells que pugin fotografies a
Instagram amb l’etiqueta #instanoia14, i siguin imatges preses durant els
tres dies de FIRANOIA.
El concurs comença el 13 de juny a les 5 de la tarda i acaba el 15 de juny a les
12 de la nit. Les votacions de les fotografies es podrà fer fins el diumenge a les
23.59 de la nit i la més votada s’endurà el premi de votació popular. El
veredicte del jurat pel segon premi s’emetrà el dimecres 18 de juny.
Les persones guanyadores es contactaran a través d’un missatge a la seva
fotografia. Els noms dels guanyadors i els finalistes també es faran públics als
comptes de Facebook i Twitter de Fira Igualada. Els guanyadors s’hauran de
posar en contacte amb l’organització al correu community@firaigualada.org
enviant la seva fotografia guanyadora amb la major resolució possible.
Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer
tantes com es desitgi, totes entraran en el concurs.
Les fotografies han
(Android/Iphone).

de

ser

originals

i

fetes

amb

dispositiu

mòbil

La participació al concurs és gratuïta.
Ús de les imatges
Les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta #instanoia14 podran ser
utilitzades a les xarxes socials de Fira d’Igualada i per a futures campanyes de
promoció de FIRANOIA.
La publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta #instanoia14 significa
l’acceptació d’aquestes bases.
Ús de les dades
Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta #instanoia14 implica el
permís perquè ens posem en contacte amb els guanyadors a través d’un

missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics als
canals indicats anteriorment.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors no
s’incorporaran a cap fitxer de Fira d’Igualada.
Jurat, veredicte i premis
La fotografia escollida pel públic serà la que a les 23.59 del diumenge 15 de
juny tingui més vots a través d’Instagram.
El jurat que escollirà el segon premi estarà format per membres de la junta
directiva de Fira d’Igualada i emetrà públicament el seu veredicte el dimecres
18 de juny del 2014.
La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva
decisió si el guanyador no contacta amb l’organització abans del divendres 20
de juny. En aquest cas, es seleccionarà com a guanyadora la següent imatge
amb més números de vots.

“La targeta amagada”
Durant tota la setmana del 10 al 15 de juny la Biblioteca Central d’Igualada
amaga un secret. Entre les pàgines d’un dels llibres que descansen als
prestatges hi ha amagada una targeta de FIRANOIA. L’afortunat o afortunada
que la trobi s’emportarà el premi d’un sopar per a dues persones al Restaurant
Ramon Cuadras d’Igualada.
El dia 10 de juny es donarà una pista pel Twitter de Fira d’Igualada (i
simultàniament al Facebook). L’organització es reserva la opció de donar una
segona pista durant la setmana si ho creu oportú.
Es podrà buscar la targeta amagada durant tota la setmana fins el dissabte al
matí. Si ningú troba la targeta abans que tanqui la Biblioteca el dissabte al
migdia, el premi quedarà desert.
Aquell qui trobi la targeta de FIRANOIA haurà de seguir les instruccions que hi
trobarà per poder rebre el premi.
T’hi atreveixes?
No t’oblidis de seguir-nos al Twitter de @firaigualada per poder conèixer la
pista.

FITXA TÈCNICA
Fira:

FIRANOIA

Dates:

13-15 de juny 2014

Edició:

61a. 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
Dep. Dinamització Econòmica
Diputació de Barcelona

Amb el suport :

Amb la col·laboració de :
Abacus
Anima’ns
Amics del Country d’Odena
Agro Igualada
Assegurances Junyent
Casino Foment d´Igualada
Club de Basquet Igualada
Club de Bitlles Igualada
Consell Comarcal de l’Anoia
Dessota
Ecoplanter
El Pati
Escola Municipal de Música d’Igualada
Federació Catalana de Golf
Flors i Plantes Roset
Garden Anoia
Gimnàs Esquaix Igualada
Iguana Comunicacions
Infinit
Jove Cambra Igualada
Mesclum
Pastisseria Targarona
Radio Sala
Restaurant Kan Bakus
Restaurant Ramon Cuadras

Dades tècniques:

Superfície total: 37.000 m2
Estands

: 293

Comercials : 149
Entitats : 13
Artesania : 89
Degustacions : 34
Horticultura’t : 8

VALORACIÓ EXPOSITORS FIRANOIA 2014
1. Mesura de satisfacció de l’entorn urbà de la Fira:

Valoració global

7,59

Neteja

7,42

Enllumenat

8,74

Senyalització

7,14

Accessos

8,36
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2. Mesura de satisfacció del recinte firal i serveis :

Valoració
global

7,51

Publicitat

6,72

Atenció a
l'expositor

7,89

Informació

7,61

Contractació

7,56

Megafonia

6,70

Estands

7,71
8,38

Seguretat
Neteja

7,42
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3. Preu de participació :
No
Contest
a;
18,92%

Car;
50,00%

Correcte
; 31,08%

4. Tenen intenció de participar en la propera edició :
no sap
38,67%

no
4,00%

si
57,33%

5. Necessiten una superfície :

Igual
62,63%

més gran
17,35%
no sap
17,35%

menor
2,67%

6. Objectius de participació a la Fira :

Imatge

17,33%

Promocions
productes

21,33%

Contactar amb nous
clients

25,33%

Contacte amb clients
actuals

11,11%

Formalitzar
comandes

8,89%

Presentar novetats

16,00%

7. Han assolit els resultats esperats :

superiors als
esperats
3,95%

no sap
22,37%

els esperats
35,53%

inferior als
esperats
38,16%

9. Comentaris :
Aparcament expositors
Manca d’informació del canvi de dates
Mes activitats al passeig
Allargar més a la nit, obrir més tard
Problema amb la neteja i les fulles
Massa calor als estands
Anunciar per megafonia les activitats
Massa activitats últimament

VISITANTS FIRANOIA 2014
1. Procedència dels visitants:
Reste
Catalunya
7,98%
Comarca
22,49%
Igualada
69,53%

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
7,38%

No
92,62%

4. Com han conegut la Fira:
ràdio

pancartes opis

2,63%

5,82%

premsa
19,70%

altres mitjans
5,07%

altres anys
39,96%

bocaorella
26,83%

5. Mesura de satisfacció dels serveis firals:
Deficien
t
1,02%

Molt bë
18,52%

Regular
5,56%

Bé
74,90%

6. Valoració global de la Fira:

Molt bé
26,88%

Deficient
1,02%

Regular
4,28%

Bé
67,82%

7. Tenen intenció d’assistir a la propera edició de la Fira:
No
1,43%

no sap
4,28%

Si
94,29%

8. Sectors que més han agradat :

Degustac.
17,72%

Artesania
21,64%

Automoció
23,21%
Activitats
10,28%%

Comercial
24,50%

9. Principal motiu de la visita a la Fira :

Evolucio
sector
8,49%

Curiositat
62,55%

Contactar
Proveidors
2,89%

Decidir
compra
7,23%

Informacio
18,83%

10.

Prefereix la Fira al centre de la ciutat o al recinte ? :

Recinte
4,31%

Centre
95,69%

11.

Com valora el canvi de dates ?

Malament
13,69%

Indiferen
t
26,35%

Molt be
19,29%

Be
40,66%

