
PRESENTACIÓ FIRA DE SETEMBRE 2011

Presentem amb il·lusió una nova edició de la Fira de Setembre,

en un nou any de dificultats, de males notícies i d'alentiment

de l'economia.

Amb aquests atributs, sembla que hauríem d'anar amb el cap

baix i preparant-nos per a una propera sotragada que ens faci

trontollar encara més la difícil estabilitat econòmica local i

comarcal. Però hem dit que presentem amb il·lusió aquesta

nova edició i és cert.

És cert perquè si no hi hagués il·lusió, les coses no es farien.

Pensar a organitzar una fira sense posar-hi il·lusió i motivació

és destinar-la al fracàs absolut. Tenim present que les fires són

impulsores, dinamitzadores de l'economia, i per tant ens les

hem de mirar com a grans aliades dels projectes, dels impulsos

positius per a revitalitzar l'economia d'un territori, d'un

sector...grans aliades dels que creiem en un futur de progrés.

No ens podem quedar mirant com la crisi fa estralls a casa i

no fer-hi res per contrarestar-la. Aquesta crisi tanca moltes

portes, però també obre finestres i aquestes finestres poden

donar accés a  aires nous, nous projectes, noves aliances,

oportunitats i hem d'estar amatents perquè passen i potser no

tornen. La Fira és també aquest punt emissor i receptor

d'oportunitats. La Fira genera un clima favorable a la inversió,

a la prospecció de nous negocis fruit de noves idees que es

posen en pràctica, de llançament de nous productes, etc.

Per això dèiem que ens fa il·lusió, perquè malgrat les dificultats

hem aconseguit interessar i motivar un col·lectiu important

d'expositors que ens han dipositat confiança, que creuen en

la Fira com a instrument de promoció.

I ara, per tancar el cercle, ens cal engrescar els visitants a ser-

hi presents, a esperar la Fira, a participar-hi amb ànim positiu

del que s'encomana, del que transmet confiança. Si la Fira ens

porta confiança, haurem assolit l'objectiu.

El pregó de la Festa Major d'enguany va ser un manifest de

les excel·lències de la nostra ciutat, de valors positius que

nosaltres volem potenciar des de la nostra plataforma perquè

estem convençuts que el camí del progrés passa per aquí...

Bona Fira!

Pere Carles i Freixas
President de FIRA D’IGUALADA

Del 24 d'agost al  24  de
setembre, al frontó del Molí Nou
XVI Open Frontennis Fira
d'Igualada. Organitza: Club
Frontennis Igualada.

Des de divendres 23 a les 7 de
la tarda, fins diumenge al migdia,
a l'Squaix Igualada, Campionat
absolut d'Esquaix d'Igualada
Trofeu Fira de Setembre.

En el recinte firal,  a l'estand
CALFONT WELLNESS
CENTRE,  Classes gratuïtes
d'Spinning.
Divendres a  2/4 de 8 i a 2/4 de
9 del vespre
Dissabte i diumenge : a les 11
del matí i a les 7 de la tarda
Tots els participants rebran un
obsequi.

DISSABTE, 24 DE SETEMBRE

Al pavelló polivalent, de les 9
del matí a les 2 del migdia,
Diada femenina del Club
Handbol Igualada

A partir de les 4 de la tarda, al
pavelló sala de barri, Jornada
de Handbol amb la presentació
dels equips de la temporada i el
Memorial Manuel Luque

Des de les 10 fins a la 1 del
migdia, Final del XVI Open
Frontennis Fira d'Igualada.
Organitza: Club Frontennis
Igualada

De les 11 del matí a les 9 del
vespre, a l'espai bikeparc 5a
competició nacional de BMX
freestyle Ciutat d'Igualada.
Més info. 696070801. Organitza:
BikeParadise

A les 5 de la tarda, al gimnàs del
complex esportiu de Les Comes,
39èTrofeu Ramon Orga de
Tennis Taula. Organitza: Club
Ping Pong Igualada.

A les 6 de la tarda al pavelló de
hoquei, partit d'OK lliga
masculí entre l'Igualada Hoquei
Club i l'Alcobendas

DIUMENGE, 25 DE SETEMBRE

D'1/4 de 9 del matí a 2/4 d'1 del
migdia, 8a Cursa de
Muntanya i Caminada
Popular i la 2a cursa de BTT.
Sortida i arribada a l'estadi atlètic
municipal. Més informació a:
www.clubatleticigualada.com.
Organitza: Club Atlètic Igualada.

De les 10 del matí a les 2 de la
tarda, al frontó del Molí Nou,
XXXVII Trofeu Fira
d'Igualada de Pilota Basca i
XVI Memorial Lluís Basas
Organitza : Club Natació
d'Igualada

A les 5 de la tarda al camp de
futbol de gespa artificial de Les
Comes, partit de futbol, entre
Club Futbol Igualada i el  CF
Olesa de Montserrat.

A les 7 de la tarda al pavelló sala
de barri, partit de bàsquet
femení entre el Club Bàsquet
Igualada i el  Salle Reus Ploms.

PROGRAMACIÓ D’ACTES ESPORTIUSPROGRAMACIÓ D’ACTES POPULARS


