
El 27è Saló de la Infància i dels
Oficis d’Igualada es va inaugurar
ahir a l’espai firal de Cal Carner, en
una edició enfocada al món del tre-
ball. Enguany, des del 27 de de-
sembre fins al 4 de gener, el Saló es-
tarà obert des de 2/4 d’11 del matí
a 2/4 de 8 del vespre. Hi treballen
80 monitors, amb cinc coordina-
dors de les diverses àrees. La pre-
visió és assolir una mitjana de
2.200 visitants cada dia.

La primera jornada del Saló de
la Infància i dels Oficis d’Igualada
va tenir una bona afluència d’in-
fants, molts acompanyats dels pa-
res. La inauguració oficial va tenir
lloc al vespre, amb la presència de
l’alcalde d’Igualada, Jordi Aymamí,
i de diversos regidors del consistori,
entre els quals també hi havia el
president del Consell Comarcal,
Marc Castells (CiU) i Joan Torras
(ERC). Aymamí va fer una breu
presentació del Saló als infants. El
batlle igualadí va parlar de l’esde-
veniment i de la seva temàtica
com una «esperança» per al futur. 

El batlle també va encoratjar
els infants a continuar somniant
«com jo somnio» a fer una ciutat
millor. Finalment, va comentar

que «el Saló dels Oficis és un som-
ni fet realitat». Amb l’espai de Cal
Carner es disposa d’una desena de
milers de metres quadrats en una
sola planta i de 38 activitats dirigi-
des, a més a més d’espectacles de
música i de teatre.

Aquest any també col·laboraran
l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades –en tallers per donar con-
sells pràctics sobre la navegació per
Internet– i l’Escola Pia. Una vinte-
na d’empreses d’Igualada i co-
marca també donen suport a les
activitats. Pel que fa al nombre de
monitors, es mantenen els 80 des
de fa tres anys; anteriorment, l’any
2007, havien arribat a ser 120.

Visites de policia i bombers
Al llarg de les set jornades de Saló
hi ha la previsió de visites dels ve-
hicles de diversos serveis, com la
Policia Local, una ambulància, els
Mossos d’Esquadra –avui i demà al
matí fins a la 1– o els Bombers. Els
infants que siguin al Saló podran fer
un cop d’ull a l’interior dels vehi-
cles o fer preguntes sobre els oficis
de policia, infermer o bomber.
D’altra banda, els que ho vulguin
podran fer un tomb amb el carro
que ofereix el Gremi de Traginers.

En tot cas, els espais que tenen
més èxit al Saló, i ahir les cues de
nens i nenes de totes les edats en
donaven fe, són els d’escalada i els
inflables. I avui, l’atenció principal
serà en la visita del patge Faruk,
pels volts de les 7 de la tarda, abans

d’anar al pavelló de les Comes.
El preu de les entrades es man-

té en 3,10 euros, tot i que la im-
mensa majoria dels nens tenen
una entrada gratuïta que ha repartit
l’Ajuntament a les escoles. L’ad-
quisició d’una entrada, a l’equipa-
ment municipal de la Kaserna,
donarà dret als infants a una en-
trada al Cosmocaixa, un dels pa-
trocinadors de les activitats.

El Saló només romandrà tancat
el dia 1 de gener i la tarda del dia 31
de desembre. 

F. V. | IGUALADA

El Saló de la Infància igualadí obre tot
esperant més de 2.000 visites diàries
L’alcalde Jordi Aymamí inaugura una edició, la 27a, centrada en l’aprenentatge d’oficis

Jordi Aymamí, alcalde d’Igualada, va visitar els diversos estands

F. V.

L’adquisició d’una entrada
tindrà la bonificació d’una
altra entrada per anar a
l’espai Cosmocaixa

Breus

L’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha aprovat amb els vots de la
coalició governant, PSC i ICV, jun-
tament amb el del regidor de CiU,
el pressupost per al 2011. Es trac-
ta d’un total de 12.453.951,28 eu-
ros, dels qual es destinaran
3.366.000 euros al capítol d’inver-
sions. En destaquen, en aquest
punt, les partides reservades per a
les obres del casal de la gent gran
i les del carrer Major. També s’in-
clou en el paquet d’inversions la
segona fase de construcció del
Centre de Serveis a les Empreses.

REDACCIÓ | VILANOVA DEL CAMÍ

El pressupost del 2011
supera els 12 milions

VILANOVA DEL CAMÍ

Òdena tancarà el dia 30 de de-
sembre vinent les inscripcions per
a cursos i tallers del període gener-
març. L’oferta se centra en l’apar-
tat cultural, amb classes de pintu-
ra, teatre o sardanes. No obstant
això, també hi ha un important
apartat de formació, amb cursos
d’informàtica, jardineria i un bloc
d’orientació laboral.

REDACCIÓ | ÒDENA

Les inscripcions als
cursos, fins al dia 30

ÒDENA
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ANOIASOCIETAT

Plaça Fius i Palà, 1 
08240 Manresa 

Tel. 93 872 43 63
 e-mail:info@opticasoler.es

• ULLERES GRADUADES I DE SOL
• LENTS DE CONTACTE
• AJUDES PER A BAIXA VISIÓ
• ENTRENAMENT VISUAL
• PRISMÀTICS – MICROSCOPIS – LUPES
• TERMÒMETRES – HIGRÒMETRES
• AUDIÒFONS 100% DIGITALS
• AJUDES AUDITIVES
• PROTECTORS PER A L'OÏDA A MIDA

Joan Soler Planas
Maria Torra Casajuana
Montserrat Soler Torra
Carles Gonfaus Pladellorens

ÒPTICS OPTOMETRISTES
TÈCNICS AUDIOPROTESISTES

Tel. 93 877 44 34

PASSEIG DE PERE III, 90, 
DE MANRESA

Ortodòncia
Infantil i Adults

Dra. Clàudia Libenson

METGE ESTOMATÒLEG
ORTODONCISTA

DERMATOLOGIA

Tel. 93 280 47 55 / Clínica Corachan

INSTITUT UMBERT DE

DERMATOLOGIA 1901

Dr. IGNASI UMBERT
(CLÍNICA CORACHAN DE BARCELONA)

� UNITAT DEL CABELL
� TRACTAMENT D'ACNE
� TRACTAMENT DE PSORIASI

Visita a: passeig de Pere III, 16, 6è 5a, Manresa
Tel. 93 872 83 98 info@idermumbert.com www.idermumbert.com

SERVEI DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA

Plaça Independència, 5, pral. Manresa  tel. 938721959

Dr. FELIPE OLIVARES

psiquiatre
col. 5217

GERARD OLIVARES

psicòleg
col. 10981


